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บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านประมวลใจก�าหนดฟังและส่งจิตให้ด�าเนินไปในกระแสธรรม

จิตใจนี้ มีอารมณ์และกิเลสพอกพูนอยู่เป็นอันมาก ดังท่ีปรากฏอยู่ ต้องรับ

อารมณ์ทางตา หู เป็นต้น อยู่เป็นปกติ และมโน คือใจ ซึ่งเป็นอายตนะที่ ๖ ก็ยังคิด

อารมณ์ คือเรื่องที่เก็บผูกพันไว้อยู่อีกมากมาย และยังคิดปรุงเป็นเรื่องเป็นราว ดังที่

เรยีกว่าวติกวจิาร อีกเป็นอันมาก ท้ังท่ีเร่ืองยงัไม่เกดิ แต่ก็คิดปรงุไป ปรงุคิดไป ยนิดไีป 

ยินร้ายไป หรือว่าชอบใจไป โกรธไป กับเรื่องที่ปรุงน้ัน ๆ อันไม่มีความเป็นจริง  

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดน้ีเป็นเรื่องส�าคัญมาก ซึ่งน�าจิตใจให้บังเกิดโลภ โกรธ 

หลง หรือบังเกิดนิวรณ์ขึ้นข้อใดข้อหนึ่ง

ฉะนัน้ จงึมพีระพทุธภาษติตรสัสอนให้คอยพิจารณา จบัวติก คอืความคดิปรงุ

ของจิต และให้รู้ ถ้าคิดปรุงไปในทางอกุศลก็ให้รู้ คิดปรุงไปในทางกุศลก็ให้รู้ คิดปรุง

ไปในทางอกุศลนั้น คือ คิดปรุงไปในทางกามบ้าง คิดปรุงไปในทางพยาบาทปองร้าย 

ผูอื้น่สตัว์อืน่บ้าง คดิปรงุไปในทางเบยีดเบยีนบ้าง ถ้ามคีวามคดิปรงุไปดงันี ้กใ็ห้รูว่้านีอ่กศุล

วติกข้อนีบั้งเกดิขึน้ และให้รูว่้าอกศุลวติกนีม้โีทษ ท�าให้จติใจเดอืดร้อนไม่สงบ 

เมื่อมีความรู้อยู่ดังนี้ อกุศลวิตกนั้น ๆ ก็จะสงบไปได้ และถ้ากุศลวิตกบังเกิดขึ้น  

คอื คดิปรงุหรอืปรงุคิดไปในทางดี อันเป็นความคดิเป็นไปในทางออกจากเครือ่งพวัพัน 
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ทั้งหลาย คิดไปในทางไม่พยาบาทปองร้าย คิดไปในทางไม่เบียดเบียน เช่น คิดไปใน

ทางทีจ่ะเกือ้กลูให้เกดิความสขุ ก็ให้รูว่้า บัดนีก้ศุลวิตกบงัเกดิขึน้ กศุลวิตกนีบ้งัเกดิขึน้

เป็นความคิดท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อน แต่ว่าก็ให้ท�าความรู้ด้วยว่า แม้เป็น 

กุศลวิตก คือความคิดไปในทางดี เป็นกุศล ถ้าคิดนานเกินไป คิดมากเกินไป ก็ท�าให้

ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ท�าให้จิตใจเหน็ดเหนื่อยให้ฟุ้งซ่านขึ้นได้

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ท�าสมาธ ิคือหยุดความคิดแม้ทีเ่ป็นกุศล แต่ตัง้จติให้เพ่งอยู่

ในอารมณ์คือเรื่องอันเดียว ดังท่ีเรียกว่าท�าสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นก็จะไม่หวั่นไหวไปใน

อารมณ์ทัง้หลาย ตามก�าลังของความตัง้ม่ันแห่งจิต และเมือ่จติมคีวามตัง้มัน่ไม่หว่ันไหว

ดังนี้ ก็ไม่ติดอยู่ในความต้ังม่ันของจิตนี้ เพราะว่า ความติดอยู่ก็เป็นสังขารขึ้น  

คอื เป็นความปรงุขึน้ และเม่ือเป็นความปรงุขึน้ กจ็ะต้องมคีวามเกดิ ความดบั ฉะนัน้  

ก็ให้ไม่ยึดมั่นอยู่ในความตั้งมั่นของจิตนั้น แต่ให้มีความรู้อยู่ เป็นความรู้ปล่อย รู้วาง 

และก็อยู่กับความรู้ปล่อยรู้วางนี้ นี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสะดวกทางหนึ่ง คือ ปฏิบัติใน

ทางแห่งสมาธิกับปัญญาประกอบกัน สมาธิ ก็คือ ท�าจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปใน

อารมณ์ ปัญญา ก็คือท�าความรู้ว่าแม้สมาธิก็เป็นสังขาร คือความปรุงอย่างหน่ึงที่จะ

ต้องมเีกิดมดีบั เมือ่ตดิอยูใ่นสมาธกิเ็ป็นความตดิอยูใ่นสงัขาร เพราะฉะนัน้ จงึไม่ยดึถอื

แต่ปล่อยวาง ท�าความรู้ อยู่กับความปล่อยวางนี้ ดังนี้ ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญา 

และการปฏิบัติทางปัญญาน้ี เม่ือแสดงตามหลักอริยสัจจ์ ก็คือ อบรมความรู้ในทุกข์ 

ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ความทุกข์ ๒ อย่าง

ทุกข์ นั้น มีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ

หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ อันตรงข้ามกับสุข อย่างหนึ่ง

หมายถึง สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป อย่างหนึ่ง

ทุกข์ตามที่พูดถึงกันนั้น มักหมายถึงทุกข์ คือความไม่สบายกาย ความไม่

สบายใจ อันเป็นทุกขเวทนา คือความเสวยอารมณ์เป็นทุกข์ นี้ก็เป็นทุกข์ในลักษณะ

หนึง่เหมอืนกนั อีกอย่างหนึง่ ทุกข์ คือความทีท่รงอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 
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สิ่งอันใดทนอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ส่ิงอันนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมด  

น้ีเป็นทุกข์อีกลักษณะหนึ่ง ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นี้ หมายรวมกันทั้งสอง

ลักษณะคือ-

สิง่ทีท่นอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และทีเ่ป็นความไม่สบายกาย 

ความไม่สบายใจ

ในการแสดงทุกขสัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนว่า

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา  ความแก่เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกฺขํ  ความตายเป็นทุกข์ และ

โสกปริเทวทุกฺข- ความแห้งใจ ความคร�่าครวญร�าพันอยู่ในใจ 

โทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา หรือร�าพันออกมา ความไม่สบายกายความ 

  ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์

ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์

ยมฺปิจฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น สมปรารถนา

 เป็นทุกข์

สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา กล่าวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่ยึดถือ 

  ทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ ดังนี้ 

ทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นนี้ เป็นการชี้ลักษณะของทุกข์ 

ทัง้สองอย่างประกอบกนั คือทุกข์ทีเ่ป็นความทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

และทุกข์ที่เป็นตัวทุกขเวทนา คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

ในประการแรก ได้ทรงชี้ว่า เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ทั้ง ๓ 

ประการนี้ เมื่อว่าถึงความรู้สึกที่เป็นสามัญของชาวโลกทั่วไป ก็มักจะเห็นว่า ความแก่

เป็นทกุข์อย่างหน่ึง ความตายเป็นความทุกข์อย่างหนึง่ แต่ไม่เห็นว่า ความเกดิเป็นทกุข์
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เพราะฉะนั้น จึงถือว่าเกิดเป็นมงคล แต่ว่า แก่ ตาย เป็นอวมงคล ในงานวันเกิดไม่มี

ใครไว้ทุกข์ แต่แสดงความรืน่เรงิ แต่ว่าในคราวตายมกีารไว้ทกุข์ นีเ้ป็นความรูส้กึสามัญ

ของชาวโลกท่ัวไป แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นทุกข์ทั้งหมด เกิดก็เป็นทุกข์ 

แก่ก็เป็นทุกข์ ตายก็เป็นทุกข์ เพราะว่า มีแก่ มีตาย ก็เพราะมีเกิด ถ้าไม่มีเกิดก็จะ

ไม่มแีก่มตีาย ฉะน้ัน ความเกดิจงึเป็นตวัทุกข์ส�าคญั นีเ้ป็นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

พระอาจารย์กไ็ด้แสดงอธิบายว่า ความเกดิเปน็ทุกขอ์ยา่งไร ความแกเ่ป็นทกุข์อย่างไร 

ความตายเป็นทกุข์อย่างไร ไว้เป็นอนัมาก เช่นแสดงว่า ความเกิดน้ันเป็นทุกข์ กเ็พราะ

ว่าผู้ที่เกิดมาต้องทนทุกข์อยู่ในครรภ์ของมารดามาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นเวลานานเดือน 

และแสดงอาการทีช่วนให้เหน็ว่าเป็นทกุข์ต่าง ๆ คราวนีม้าถงึความแก่ แสดงถงึลกัษณะ

ที่เป็นความเสื่อมโทรมของสังขาร อันแสดงถึงเป็นความทุกข์ และความตาย ก็แสดง

ถึงอาการที่น่ากลัวต่าง ๆ ดังที่คนสามัญทั่วไปกลัวตาย ก็เพราะเห็นว่าความตายเป็น

ความทกุข์ เม่ือนกึถงึความตายกเ็กิดทุกข์ขึน้มาเสียแล้ว เหมอืนอย่างว่า นกึถงึจะต้อง

ไปเผชิญกับอันตรายที่ใหญ่หลวงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เกิดความกลัวข้ึนมา รู้สึกใน 

ความตายกค็ล้าย ๆ อย่างนัน้ ถอืว่าเป็นภยัใหญ่หลวงอนัหนึง่ และเมือ่พจิารณาดูให้เหน็แล้ว 

ก็จะเห็นได้ว่า ความกลัวตายนี้แหละ เป็นความกลัวท่ีเป็นต้นของความกลัวท้ังหลาย 

เช่นกลัวต่ออันตรายอันเกิดจากอาวุธ หรือเกิดจากสัตว์ร้ายเป็นต้น ก็เพราะเหตุท่ีว่า 

อาวธุและสตัว์ร้ายนัน้จะมาตัดชวีติ คือท�าให้ตาย กค็อืกลวัตายนัน่เอง ซ่ึงน�าให้กลวัต่อ

เหตุต่าง ๆ อันจะน�าความตายมาถึง พระอาจารย์ได้แสดงให้เห็นว่า เกิดเป็นทุกข์

อย่างไร แก่เป็นทกุข์อย่างไร ตายเป็นทกุข์อย่างไร รวมความเข้าแล้วกคื็อ แสดงในทาง

ให้เห็นว่าเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ ดังที่เรียกว่า ทุกขเวทนานั่นเอง

นี้ก็เป็นทางพิจารณาอย่างหนึ่ง แต่ว่าควรจะพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง คือใน

ลกัษณะทีเ่ป็นความตัง้อยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป อนัเป็นลกัษณะของ

ทุกข์อย่างละเอียด

ชวีตินี ้เป็นทกุข์กเ็พราะเป็นสิง่ทีด่�ารงอยูค่งทีไ่ม่ได้ เพราะแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป ชีวิตนี้ตั้งต้นขึ้นด้วยชาติ คือความเกิด ในระหว่างก็เป็นชรา คือความแก่ ลงท้าย

ด้วยมรณะ คือความตาย เกิดจึงเป็นต้นชีวิต ตายเป็นปลายของชีวิต และแก่ก็เป็น

ท่ามกลางของชีวิต เพราะฉะน้ัน แก่ เจ็บ ตายนี้ จึงเป็นลักษณะของทุกข์ที่มีความ



109แนวปฏิบัติทางจิต

หมายว่า ตัง้อยูค่งท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ถ้าหากว่าชวีตินีจ้ะไม่เป็นทกุข์ 

คือตั้งอยู่คงที่ โดยไม่มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีแต่ชาติคือความเกิดเท่านั้น 

แล้วก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตาย ดังท่ีเรียกว่าเป็นอมตะ คือเป็นผู้ไม่ตาย แต่ว่าจะเป็น 

เช่นนั้นหาได้ไม่ เมื่อมีชาติคือความเกิดก็ต้องมีแก่ มีตาย จะมีแต่ชาติคือความเกิด 

โดยปราศจากแก่ตายนั้น หาได้ไม่

ฉะนั้น ทั้งหมดนี้ จึงรวมเป็นตัวทุกข์ท่ีมีลักษณะเป็นความตั้งอยู่คงที่ไม่ได ้

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังกล่าว

การพจิารณาให้เห็นทุกขสัจจะ

การพจิารณาให้เหน็ทกุข์ในลกัษณะนี ้ย่อมพจิารณาให้เห็นได้ทัง้ในกาลทัง้ ๓ 

และทั้งในปัจจุบัน ในกาลทั้ง ๓ นั้น ก็คือ พิจารณาอย่างหยาบ ชาติ คือความเกิด 

เป็นอดีต คือได้เกิดมาแล้ว มรณะ คือความตาย เป็นอนาคต เพราะว่ายังไม่ตาย  

ความตายรออยู่ข้างหน้า ชรา เป็นปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันนี้ก็ต้องเก่าแก่ไปอยู่ 

ทุกวินาที หรือว่าทุกขณะ

ชาต ิคอืความเกดิทีเ่ป็นอดตี ชรา คอืความแก่ทีเ่ป็นปัจจุบัน และ มรณะ คือ 

ความตาย ท่ีเป็นอนาคตน้ี รวมกันเข้าเป็นทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู ่คงที่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังจะพึงเห็นได้ว่า ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องบ่ายหน้าไปหา 

ความดบัอย่างไม่หยดุยัง้ เหมอืนอย่างอาทิตย์อทุยัขึน้ก็โคจรไปสู่อัศดงคต คอืความดบั

อย่างไม่หยุดยั้ง นี้จึงเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์อย่างหนึ่ง และเมื่อพิจารณา

ให้ละเอียดเข้ามา ชาติ คือความเกิด ชรา คือความแก่ มรณะ คือความตาย ปรากฏ

อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ชีวิตนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์ท้ังหลายท่ีเป็นส่วนรูปและเป็น 

ส่วนนามรูปและนามนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ เกิดก็เป็นชาติ ดับก็เป็นมรณะ 

ความแปรไปจากเกิดถึงดับ แม้จะเป็นระยะที่ส้ันที่สุดก็เป็นชรา และเมื่อพิจารณาให้

ละเอียดเข้ามาสั้นเข้ามาที่สุด ก็เหลือแต่เกิดดับ เกิดก็เป็นชาติ ดับก็เป็นมรณะ และ

เมื่อพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาอีก ก็จะปรากฏแต่ความดับ คือปรากฏแต่มรณะ
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ความพิจารณาให้เห็นเกิดดับ ปรากฏขึ้นในปัจจุบันด่ังนี้ เป็นทุกขสัจจะ  

ทีป่รากฏในปัจจบุนั การพจิารณารูปกร็ปูกายอนันี ้เป็นส่ิงท่ีเกดิดับอยู่ทุกขณะ ธาตท้ัุง ๔ 

ทีป่ระกอบเข้าเป็นรปู กส็ิน้เสือ่มไปอยูทุ่กขณะ แต่อาศยัธาตท้ัุง ๔ ทีพ่อกพนูเข้าไปใหม่ 

กไ็ปทดแทนสิง่ทีส่ิน้เส่ือมไปนัน้ เหมอืนอย่างทีท่กุ ๆ คนต้องบริโภคอาหาร ต้องหายใจ

เข้าหายใจออก อยู่ทุกขณะ ก็เป็นการบริโภคธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี่เอง เข้าไปเป็น

อาหารส�าหรับที่จะทดแทนสิ่งที่สิ้นไปหมดไป ธาตุทั้ง ๔ ที่สิ้นไปหมดไป ก็สิ้นไปหมด

ไปอยู่ทุกขณะ และที่ทดแทนเข้าไปใหม่ ก็ทดแทนอยู่ทุกขณะเหมือนกัน นี้เป็นความ

เกดิความดบัทีเ่ป็นปัจจบุนั แต่ว่าปรากฏยากกเ็พราะว่าม ีสนัตต ิคอื ความสบืต่อ เช่น 

สิ้นไปเสื่อมไป แล้วก็มีความเกิดทดแทนต่อไป สิ่งที่เกิดทดแทนนั้นสิ้นไปหมดไป ก็มี

สิง่ทีท่ดแทนเข้าไปใหม่เหมอืนอย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าแล้วกห็ายใจออก 

ออกแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ เป็นสนัตตสิบืต่อไปอยูด่งันี ้เพราะฉะนัน้ จงึมองเหน็เหมอืน

อย่างว่าเป็นความเที่ยง และปรากฏเป็นความสุข เพราะความทกุข์ทีเ่กดิข้ึนก็มส่ิีงทีม่า

บ�าบดั ความทุกข์ก็หายไป ก็ปรากฏเป็นความผาสกุขึน้ เช่นว่าร่างกายหวิกระหายเป็น

ความทุกข์ ดื่มน�้าบริโภคอาหารเข้าไปบ�าบัดความทุกข์นั้น ก็ปรากฏเป็นความสุข  

นัง่นานเมือ่ย กลุ็กข้ึนยืนหรอืเดิน ยืนนานเมือ่ย กน็ัง่ เดนินานเมือ่ยก็หยดุ ยนื หรือนัง่ 

หรือว่านั่งนานเหน็ดเหนื่อยก็นอนพัก นอนนานพอแล้วก็ลุกขึ้น ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ

กันไปดังนี้ ก็เป็นการแก้ทุกข์ปรากฏเป็นความสุขขึ้น

เพราะฉะนั้น ความสุขต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จึงเป็นสุขที่เป็นความแก้ทุกข์ให้สุด

สิน้ลงไปครัง้หนึง่ ๆ เท่านัน้ หาใช่เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิไม่ แต่บคุคลผูไ้ม่พจิารณากยั็ง

ยดึมัน่อยูว่่าเป็นความสขุ และนอกจากนี ้กยั็งยึดม่ันอยู่ในส่ิงทีเ่ห็นว่าเทีย่ง ทีเ่ป็นสุขนี้

ว่าเป็นเรา เป็นของเรา ว่าเป็นตวัตนของเรา มอัีตตาตวัตนของเราในส่ิงเหล่าน้ี และเมือ่

มอัีตตาตัวตนของเราอยูใ่นสิง่เหล่านี ้กเ็ทีย่วออกรบัเป็นสขุเป็นทกุข์และออกรับสิง่ต่าง ๆ

เพราะฉะนัน้ ความท่ีมีสนัตตคืิอมคีวามสืบต่อกดี็ ความทีป่รากฏเป็นความสุข

แก้ทกุข์อยูก่ด็ ีความทีป่รากฏเป็นก้อนเป็นแท่ง อนัสบืเนือ่งมาจากทีม่คีวามสบืต่อและ

มีสุขดังกล่าวก็ดี จึงเป็นเครื่องปกปิด อนิจจตา ความเป็นของไม่เท่ียง ทุกขตา  

ความเป็นทุกข์ และ อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน ท�าให้บังเกิดความยึดถือว่าเป็น

ความเที่ยง เป็นความสุข เป็นอัตตาตัวตน
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เพราะฉะน้ัน การพิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็จ�าที่จะ

ต้องใช้ปัญญา เจาะแทงเครื่องปกปิดเหล่านี้ลงไปให้เห็นความเกิด ความดับ ท่ีมีอยู ่

ทุกขณะเป็นปัจจุบัน และให้เห็นว่าความสุขที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงความแก้ทุกข์ไป 

คราวหน่ึง ๆ เท่านัน้ หาใช่เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิไม่ และเพราะชวิีตนี ้เป็นส่ิงทีเ่กดิดับ  

จงึไม่เทีย่งเป็นสิง่ทีเ่ตม็ไปด้วยทกุข์ จงึเป็นทกุข์ และไม่ควรเป็นส่ิงท่ีจะพงึยึดถือว่าเป็นเรา 

เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา โดยเป็นสาระเป็นแก่นสาร จึงเป็นอนัตตา

ความพจิารณาลงไปให้อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ปรากฏขึน้ดัง่นี ้เรยีกว่าเป็นการ

พิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ โดยมีชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ 

มรณะ ความตาย ดังกล่าวนี้แหละเป็นเครื่องน�าความคิดพิจารณา และผู้ท่ีเห็นทุกข์

ดังนี้ก็จะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ ไม่ใช่ผู้ที่เป็นทุกข์ เพราะจะท�าให้ไม่ยึดถือ ท�าให้เป็นผู้ที่อยู่

เหนือทุกข์ แต่ไม่ใช่เป็นตัวทุกข์

เพราะฉะนั้น ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัว ที่เห็น

แล้วตกใจเดอืดร้อน แต่ว่าเป็นสิง่ท่ีเหน็แล้วมคีวามสุข เพราะจะพ้นทกุข์ จะอยูเ่หนอืทกุข์ 

จะมองเห็นทุกข์ เหมือนอย่างมองเห็นเรือนที่ไฟไหม้อยู่ข้างนอก แต่ไม่ได้อยู่ในเรือนที่

ไฟไหม้ เม่ืออยู่ในเรือนท่ีไฟไหม้จึงร้อน แต่เมื่อออกมาอยู่นอกเรือนที่ไฟไหม้และ 

ยืนมองดูเรือนที่ไฟไหม้นั้น ผู้ที่ดูอยู่นั้น ก็เป็นผู้ที่ไม่ร้อน และก็มองเห็นสัจจะคือ 

ความจรงินีเ้ป็นสารตัถะแห่งการพจิารณาทกุขสัจจะ สภาพทีจ่รงิคือทุกข์ ของพระพทุธเจ้า

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔



ครั้งที่ ๒
อบรมจติให้ปฏบิัตใินศลี สมาธ ิ ปัญญา

จติใจนีต้้องอบรมจงึจะเป็นประโยชน์ และจะพบความสุขอย่างประณีตอนัเหนอื

ความสุขที่เคยได้รับ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม โดยตรงก็เพื่ออบรมจิต แม้การ

ปฏิบัติใน ศีล เมื่อปฏิบัติใหม่ ๆ ย่อมจะกระวนกระวาย  แต่เมื่อได้ปฏิบัติจนศีลหยั่ง

รากลงในจิต ศลีกอ็บรมจติให้มคีวามสงบ และจตินีจ้ะขาดศีลเสียมิได้ เม่ืออบรมใน สมาธิ 

กเ็ช่นเดยีวกนั  ในชัน้แรก จติจะไม่ยอมเป็นสมาธ ิจะดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย 

แต่เมือ่สมาธไิด้หย่ังรากลงในจติ  จติกจ็ะต้องการสมาธ ิจะขาดสมาธิเสียมิได้ ปัญญา 

คือความรู้ ก็เช่นเดียวกัน  ในชั้นแรก จิตจะมืดมัวไม่มองเห็นสัจจะคือความจริง  

แต่เมือ่อบรมปัญญาอยู่บ่อยๆ ปัญญา จะหย่ังรากลงจติกจ็ะต้องการปัญญา คอืต้องการ

ความรู้ จะขาดปัญญา คือความรู้เสียมิได้  จิตที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา หยั่งรากลง

ต้องการ ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่เช่นนี้ ก็จะได้พบผล คือ สันติ ความสงบหรือ วิมุติ 

ความหลดุพ้น อนัสนัต ิความสงบ หรอื วิมติุ ความหลดุพ้นนี ้ไม่ใช่เป็นธรรมอนัสุดเอือ้ม 

อันสามัญชนไม่ได้ไม่ถึง แต่ว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ จะได้ จะถึง อยู่ทุกเวลา ตามภูมิ 

ตามชัน้ เพราะเมือ่ได้ปฏบิตัอิยูใ่น ศีล สมาธ ิปัญญา ก็ย่อมจะได้พบกบั สนัตคิอืความ

สงบใจ และวิมุติคือความหลุดพ้น ซ่ึงปรากฏอยู่ที่สันติ คือความสงบใจนี้ เพราะว่า

จติใจจะมสีนัต ิคือความสงบระงบั ก็จะต้องเป็นจิตใจทีม่วิีมตุ ิคอืพ้น พ้นจากส่ิงทีท่�าให้

ไม่สงบ เหมอืนอย่างพืน้น�า้ทีใ่นแม่น�า้หรอืในทะเลท่ีสงบ กจ็ะต้องสงบ ในขณะทีล่มได้

พ้นไป หรือว่าพ้นไปจากลม ซึง่เป็นเครือ่งมากวนน�า้ให้เป็นคลืน่ อาการทีท่ะเลหรอืพืน้
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น�า้พ้นไปจากลมหรอืว่าลมพ้นไป ดงัน้ี เรยีกว่าเป็นวิมตุ ิอาการทีส่งบเป็นสันต ิเพราะฉะน้ัน 

วิมุติกับสันติจึงเป็นธรรมส่วนผลท่ีประกอบอยู่ด้วยกัน อันผู้ปฏิบัติอยู่ใน ศีล สมาธิ 

ปัญญา จะพึงได้ประสบอยู่ทุกขณะ

ก็แหละจิตใจ ที่อบรมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเป็นจิตใจที่ได้พบกับวิมุติ

หรือสันติ และต้องการ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องการวิมุติหรือสันติ ส่วนท่ีได้อบรม 

ไปแล้ว กย่็อมจะเป็นพืน้ฐาน และเมือ่มพีืน้ฐานท่ีสูงขึน้ ขัน้ของการปฏบิติักย่็อมจะสูงขึน้ 

และการปฏบิตัใิน ศลี สมาธ ิปัญญา นี ้กจ็ะพงึปฏบิตัใิห้มปีระกอบกนัอยู ่ศลีนัน้กพึ็ง

มเีป็นภาคพืน้  และสมาธกิพ็งึอบรมให้มีขึน้ส�าหรบัเป็นบาทของปัญญา ความมุง่หมาย

ของสมาธิ โดยตรงต้องการให้เป็นบาทของปัญญา แต่ว่าผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่ง 

กคื็อ ความอยู่เป็นสขุใจปัจจบัุน เพราะสมาธกิเ็หมอืนอย่างห้องเยน็ เมือ่เข้าสูห้่องเยน็

ก็ย่อมมีความสุข ปราศจากความร้อนและเครื่องรบกวนทั้งหลาย จิตที่เข้าสู่สมาธิ  

กย่็อมเป็นสขุปราศจากเครือ่งรบกวนทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ ความอยูเ่ป็นสขุใจปัจจุบนันี้ 

จึงเป็นผลของสมาธอิกีอย่างหนึง่ แต่ว่าถ้าตดิอยู่ในผลดงันี ้สมาธกิจ็ะกลายเป็นนวิรณ์ 

คือเป็นเครื่องก้ันอย่างหน่ึง ไม่ให้เจริญปัญญา เพราะเมื่อเข้าห้องเย็น คือหลบเข้าสู่

สมาธิ อยู่กับความสุขในสมาธิ ก็ไม่อยากที่จะคิดอะไร ไม่อยากท่ีจะพิจารณาอะไร  

สงบอยู่เฉย ๆ สบาย ๆ เมื่อมีความช�านาญในสมาธิ จะอยู่เฉย ๆ สบาย ๆ ดังนี้  

นานสกัเท่าไรก็ได้  แต่ว่ากไ็ม่บงัเกดิผลทางปัญญาแต่อย่างใด เมือ่ตดิอยูด้่วยความสขุ

ในสมาธ ิดงันี ้ก็กลายเป็นอุปกิเลสเป็นนิวรณ์ เป็นเครือ่งกัน้ไว้ไม่ให้เกดิปัญญาดงักล่าว  

เพราะฉะนั้น ท่านจึงต้องการให้มีสมาธิเป็นบาท คือให้เป็นที่ตั้ง เหมือนอย่างเป็นเท้า

ส�าหรับที่จะด�าเนินเข้าสู่ปัญญา ซึ่งเป็นตัวความรู้

ลักษณะของสภาวธรรม

ก็แหละ อันปัญญา คือความรู้ที่เป็น ปัญญาสิกขา หรือเป็นข้อที่ ๓ สืบมา

จากสมาธิ และศีลนั้น โดยตรงก็มุ่งถึง วิปัสสนาปัญญา คือความรู้ที่เห็นแจ้ง เห็นแจ้ง

ในอะไร กค็อืเหน็แจ้งในสภาวธรรมโดยสามญัญลกัษณะ นีเ้ป็นค�าจ�ากดัความอย่างสัน้ 
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เห็นแจ้งในสภาวธรรมโดยสามัญญลักษณะ สภาวธรรม นั้น คือธรรมโดยสภาพ  

ค�าว่า สภาพ หรอื สภาวะ แปลว่า ภาวะของตน คอื มภีาวะของตนตามเหตแุละปัจจยั 

หมายถึง นามรูป อันนี้ คือกายและใจอันนี้ กายและใจอันนี้ ชื่อว่าเป็นสภาวธรรม 

ธรรมโดยสภาพ คอืมภีาวะของตนตามเหตแุละปัจจยันัน้ เหต ุกค็อื มกีเิลสและกรรม

เป็นเหตใุห้เกิดมาและมีปัจจัยอุดหนนุต่าง ๆ เป็นต้นว่า ความประกอบกนัเข้าของธาตุ

ทั้ง ๔ มีจิตใจเข้ามาครองก็เป็นชาติ คือความเกิดขึ้น และเมื่อเป็นชาติ คือความเกิด

ขึ้นมาแล้ว ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จนถึงแตกสลายในที่สุด ความเกิดและความ

แก่และความตาย ท่ีมีในอันดับต่อไปของนามรูป หรือกายและใจอันนี้ก็เป็นสภาวะ  

คือ ความเป็นไปของตนเองตามเหตุและปัจจัย ดังนี้ จึงชื่อว่าเป็นสภาวธรรม นามรูป

หรือกายและใจอันนี้ ย่อมมีลักษณะที่ก�าหนดให้รู้ได้ คือ

อนิจฺจํ ไม่เที่ยง  คือเป็นสิ่งที่เกิดดับ

ทุกฺขํ เป็นทุกข์  คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

อนตฺตา  มิใช่อัตตาตัวตน

ลกัษณะทัง้ ๓ นี ้เป็นลักษณะของกายและใจอนันี ้ทีจ่ะก�าหนดให้รูไ้ด้ วปัิสสนา

ปัญญา ปัญญาคือวิปัสสนาความเห็นแจ้ง ก็ต้องการให้เห็นแจ้งในนามรูปนี้ โดย 

สามัญญลักษณะ คือ อนิจฺจํ ไม่เที่ยง ทุกฺขํ เป็นทุกข์ อนตฺตา มิใช่ตัวตน ในการนี้ก็

จะต้องอาศัยสมาธิ คือความรวมจิตเข้ามาเพ่งพินิจ ที่นามรูปอันนี้

ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา

ในการรวมจติเข้ามาเพ่งพนิจิ เมือ่แสดงโดยอนตัตลกัขณสตูร พระสตูรทีแ่สดง

ลักษณะอนัตตา คือยกอนัตตาขึ้นแสดง ก็ต้องการให้ใช้สมาธิ คือรวมจิตเข้ามาเพ่ง

พินิจดูที่กายอันเรียกว่า รูปขันธ์ คือกองรูป รูป อันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม 

ที่เป็นก้อน กองอยู่นี้ คือที่นั่งอยู่นี้ นี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป นาม หรือ ใจ ในส่วนที่รู้

เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลางๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข ดังในบัดนี้ ใจก็มีทุกข์มีสุข กายเอง



115แนวปฏิบัติทางจิต

กม็ทีกุข์มสีขุ ใจทีส่งบเยน็กเ็ป็นสขุ ใจทีด่ิน้รนกวดัแกว่ง อดึอดั ก็เป็นทกุข์ กายทีร้่อน 

ที่เมื่อยขบ ก็เป็นทุกข์ กายที่ต้องลมเย็น สะดวกคล่อง ก็เป็นสุข นี่ก็เป็น เวทนาขันธ์ 

กองเวทนา คราวนี้ ใจที่จ�าได้หมายรู้ จ�ารูปได้ จ�าเสียงได้ จ�ากลิ่นได้ จ�ารสได้ จ�าสิ่งที่

กายถูกต้องได้ จ�าเรือ่งราวต่าง ๆ ได้ นีก่เ็ป็น สญัญาขนัธ์ กองสญัญา ใจทีค่ดิปรงุแต่ง

ไปต่าง ๆ ดบ้ีาง ไม่ดบ้ีาง กเ็ป็น สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร ใจท่ีรูส้กึเหน็อะไร รูส้กึได้ยนิ

อะไร ดังเช่นในบัดนี้ก็รู้สึกได้ยินเสียงที่พูดในที่นี้ รู้สึกได้ยินเสียงรถข้างนอก นี่ก็เป็น

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

ผู้ปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญา ก็พึงท�าสมาธิ คือเพ่งพินิจลงไปให้รู้จักว่านี ่

กองรูป รูปกองอยู่นี่ นี่กองเวทนา เวทนากองอยู่ที่นี่ นี่กองสัญญา สัญญากองอยู่ที่นี่ 

น่ีกองสังขาร ความคิดปรุงหรือความปรุงคิด สังขารกองอยู่ที่น่ี นี่กองวิญญาณ  

ความรูส้กึเหน็รปู ได้ยนิเสยีงเป็นต้น วญิญาณกองอยูท่ีน่ี ่เพ่งพนิจิลงไปให้รูจ้กัหน้าตา

ของขันธ์ทั้ง ๕ นี้ และก็ระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสแสดงไว้ว่า ทั้งห้านี้

เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะว่าเป็นไปเพื่ออาพาธ ถ้าจะพึงเป็นอัตตา คือตัวตนแล้ว 

ก็จะไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ ใคร ๆ ก็จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ว่า ขอให้  

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ เป็นอย่างนีเ้ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้เลย  แต่ว่า 

จะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างนัน้หาได้ไม่ รปู เวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ 

ย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน อาพาธ นั้น แปลว่า

เบยีดเบียน เป็นไปเพือ่อาพาธกค็อืเป็นไปเพือ่ความเบยีดเบยีน ก็คอื รปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณน้ี มีอาพาธ คือมีเครื่องเบียดเบียนอยู่โดยรอบ เม่ือเกิดขึ้นมาแล้ว  

กถ็กูความแก่เบียดเบียนให้แก่ ถกูความเจบ็เบยีดเบยีนให้เจบ็ ถูกความตายเบียดเบยีน

ให้แตกสลาย นีว่้าตามหลักใหญ่ ๆ และเม่ือจะพจิารณาให้ย่อยออกไป ก็จะพงึเห็นได้ว่า 

ถูกความสิ้นไป ความเสื่อมไป เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ว่าถึง รูปขันธ์ เห็นได้ชัด  

ทีต้่องถูกความสิน้ไป เสือ่มไป เบยีดเบยีนอยู่ตลอดเวลา ซ�า้ยังแถมถูกเครือ่งแวดล้อม

เป็นต้นว่าดนิ ฟ้า อากาศ และกรรมของบคุคลด้วยกนัเองเบยีดเบยีนอกีด้วย นามขนัธ์ 

คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  มีความสิ้นความเสื่อมไปที่มีอยู่ประจ�าตลอดนี้

เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน และเมื่อรูปต้องถูกเบียดเบียน เวทนา สัญญา 
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สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนนามธรรมหรือส่วนใจ ก็ถูกเบียดเบียนไปด้วย และ 

เมื่อใจถูกเบียดเบียน รูปก็พลอยถูกเบียดเบียนไปด้วย เครื่องเบียดเบียนนั้นมีอยู่ 

ตลอดเวลา จนถึงตาย หรือแตกสลายไปจนได้ในท่ีสุด แม้ในปัจจุบันนี้ ความส้ินไป 

ความเสื่อมไป ความแตกสลายไป ก็มีอยู่ตลอด แต่อาศัยอาหารมาเป็นเครื่องบ�ารุง

เลี้ยงทดแทนกัน จึงด�ารงอยู่ได้

เพราะฉะนั้น เมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ต้องถูกเบียดเบียนอยู่

เช่นนี้ตลอดเวลา จึงเป็น อนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะถ้าเป็น อัตตา คือตัวตนแล้วไซร้ 

ก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้

นัยแห่งพระสูตร สอนให้พิจารณาดังนี้ ก็หัดพิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนอยู่เนือง ๆ ดังนี้ ก็เป็นทางปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญาประการหนึ่ง  

แต่ก็ต้องอาศัยมีสมาธิคือรวมจิต เพ่งพินิจพิจารณา

๔ ธันวาคม ๒๕๑๔



ครั้งที่ ๓
กาย เวทนา จติ ธรรม

กระแสของธรรมนัน้ คอื กระแสของความจรงิทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้และได้

ทรงแสดงสั่งสอน กระแสของความจริงนี้ ก็เป็นความจริงภายในตนเองนี้เอง กระแส

ของธรรม ซ่ึงมีอยู ่ภายในตนเองนี้ ก็มีอยู ่ที่กายและใจอันนี้ ไม่ใช่มีอยู ่ในที่อื่น  

โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทุกๆคนย่อมมีกาย มีเวทนา มีจิต และมีธรรม

กาย ก็คือรูปกายอันนี้ ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อันเป็นวัตถุซึ่ง

เรียกว่า เป็น  มหาภตูรูป คอืเป็นรปูทีเ่ป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยรปูทีเ่ป็นส่วนละเอยีด

ต่าง ๆ เช่น ประสาททัง้ห้า มจีกัขปุระสาท ประสาทตา โสตประสาท ประสาทหู เป็นต้น 

ประกอบด้วยชีวิต นี้เรียกว่าเป็น กาย

เวทนา เม่ือเป็นกายที่ประกอบด้วยชีวิตดังนี้ ก็ย่อมมี เวทนา คือ ความรู้

เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข นี้เรียกว่า เวทนา

จติ คอื ธรรมชาตทิีม่คีวามรู ้มคีวามคดิ ท่ีอาศัยอยู่ในกายอนันี ้ดงัท่ีเรยีกกนัว่า 

จิตใจ ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่และย่อมจะรู้จิตใจของตนเองอยู่เสมอ ว่ามีความคิดอย่างไร 

และมีอาการอย่างไร นี้เรียกว่า จิต

ธรรม ธรรมหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบอยู่กับจิต เป็นส่วนช่ัวเรียกว่า 

อกุศลธรรม ก็มี เป็นส่วนดีเรียกว่า กุศลธรรม ก็มี เป็นส่วนกลาง ๆ เรียกว่า  

อัพยากตธรรม ก็มี นี้เรียกว่า ธรรม
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กาย เวทนา จิต ธรรมนี้  จึงเป็นส่วนที่ทุกคนมีอยู่ และทั้ง ๔ นี้ ก็ย่อมมี

กระแส คอืความเป็นไป ความเป็นไปของกาย ของเวทนา ของจติ ของธรรม ดงักล่าวนี้  

โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ก็คือ ความเกิด ความดับ  ซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลา และ

อกีอย่างหน่ึง กค็อืกระแสของจติใจ ทีป่รารถนาและยึดถืออยู่ใน กาย เวทนา จติ ธรรมนี้ 

ดงัเช่นปรารถนาให้กายสวยงาม ไม่เจ็บ ไม่แก่ ด�ารงอยู่เสมอ ปรารถนาให้เวทนาเป็นสุข 

เวทนาอยูเ่สมอ คอืต้องการสขุ ปรารถนาให้จติใจเป็นจติใจทีส่มประสงค์อยูเ่สมอ อยาก

จะได้อะไรก็ต้องการที่จะให้ได้ดังใจ และปรารถนาที่จะให้พบเรื่องที่พอใจ ที่ชอบใจอยู่

เรื่อย ๆ เช่นต้องการที่จะพบแต่สิ่งที่เรียกว่า เป็นลาภ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ เป็นสุข 

ที่จะเป็นอารมณ์ คือ เป็นเร่ืองที่ปรารถนาพอใจ และก็มีความยึดถืออยู่ในส่ิงเหล่านี้  

จึงได้กลายเป็น จรติ คอื ตดิเป็นอธัยาศยั เป็นนสิยัขึน้ ท่ีท�าให้ต้องการแต่ความสวยงาม

ของร่างกาย ไม่ชอบแก่ ไม่ชอบเจบ็ ไม่ชอบตาย ต้องการความสุข ต้องการทีจ่ะตามใจ

ตนเอง และต้องการสิ่งทั้งหลายที่ใจชอบ จึงกลายเป็น ตัณหา อุปาทาน ขึ้น และ

ตณัหาอปุาทานท่ีเป็นตวัจรติ ดงัท่ีกล่าวมาน้ีกซ็บัซ้อนอยู ่ ในตณัหาอปุาทานทียึ่ดถืออยู่ 

ในกาย เวทนา จิต ธรรมน้ีน่ีแหละ ว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา เพราะฉะนัน้ จงึต้องการ

ที่จะให้สิ่งที่เป็นตัวเรา ของเราน้ี ไม่แก่ ไม่ตาย สวยงามอยู่เสมอ เป็นสุขอยู่เสมอ  

ได้ดังใจอยู่เสมอ พบเรื่องราวอะไรที่ชอบอยู่เสมอ ตัณหาอุปาทานดังนี้ ย่อมท�าจิตใจ

ให้ปรารถนาให้ยึดถือ ซึ่งท�าให้บังเกิดผลอีกหลายอย่างสืบเนื่องกันไป เช่น ก่อเจตนา 

คือความจงใจ ประกอบกรรมต่าง ๆ ออกไป ทางกาย ทางวาจา และแม้ทางใจเอง  

ทีจ่ะปรนปรอืความต้องการและความยดึถอืนีน้ีเ่อง เช่น ต้องการไม่แก่ ไม่ตาย ต้องการ

ความสวยงามของร่างกาย ก็ปรนปรือให้ได้รับผลเช่นนั้น แสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาบ�ารุง

ร่างกาย เป็นผ้านุ่งห่มบ้าง เป็นอาหารบ้างเป็น สิ่งต่าง ๆ บ้าง จนร่างกายนี้ใช้ไม่หวัด 

ไม่ไหว แล้วยงัไม่พอ และแสวงหาความสขุต่าง ๆ มาปรนปรือให้เกดิสุขเวทนา แสวงหา

สิ่งต่าง ๆ มาปรนปรือใจเอง และแสวงหาเรื่องที่ใจชอบตา่ง ๆ เมือ่ความปรารถนานี้มี

มากเพียงไร ก็ท�าให้ความดิ้นรนแสวงหามากเพียงนั้น จนถึงไม่เลือกว่าเป็นทางผิด  

หรือทางถูก จึงบังเกิดเป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริตขึ้น และนอกจากนี้ ก็ยังจะต้อง

ประสบกับความไม่สมปรารถนา เพราะการที่จะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาปรนปรือความ

อยากความต้องการดังกล่าวน้ัน ย่อมไม่สามารถที่จะสมปรารถนาไปทั้งหมดได้ และ
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ไม่สามารถที่จะท�าให้เพียงพอกับความอยากได้ เหมือนอย่างการหาเชื้อมาใส่ไฟ ที่จะ

ให้เพียงพอแก่ไฟนั้น หาได้ไม่ ยิ่งหาเชื้อมาใส่ไฟให้มากขึ้นเพียงไร ไฟก็ลุกกองโตขึ้น

เพยีงน้ัน กนิเชือ้มากขึน้ ไหม้หมดไปท้ังเมืองแล้วกย็งัไม่พอ ไฟของตณัหากเ็ป็นฉนันัน้ 

ไม่สามารถจะปรนปรือให้พอได้ และนอกจากนี้ คติธรรมดา คือ ความเกิด ความดับ 

ซึ่งเป็นอาการที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ก็ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งหลาย กาย เวทนา จิต ธรรม 

ซึ่งทุก ๆ คนปรนปรืออยู่ด้วยตัณหาอุปาทานอย่างนักหนาดังกล่าวนี้ ก็ย่อมตกอยู่ใน

คติธรรมดาเช่นนั้น

เพราะฉะนั้น จึงต้องประสบความทุกข์ เดือดร้อน เพราะความปรารถนาไม่

สมหวงับ้าง เพราะอกศุลทจุรติต่าง ๆ ทัง้หลายบ้าง และจติใจเองกไ็ม่ได้พบกบั ความสงบ 

ซึง่เป็นความสขุอย่างยิง่ เพราะฉะนัน้ จงึต้องอยู่ด้วยความเศร้าหมอง คือตณัหาอปุาทาน 

ซึ่งเป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลาย ต้องเป็นตัวกิเลส

เครือ่งเศร้าหมอง และความทกุข์เดอืดร้อนทัง้หลาย ต้องมีความไม่บริสทุธิก์าย บรสิทุธิว์าจา 

บรสิทุธิใ์จ ต้องมโีสกะ ปรเิทวะ คอืความแห้งใจ ความคร�า่ครวญใจ ต้องมทีกุข์โทมนสั 

คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ต้องตกต�่า ต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์เดือดร้อน

ทั้งหลาย

จรติ ๔ ประเภท

โลกียสัตว์ย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลาย

ในโลกนี้

บางจ�าพวกเป็นผูมี้ ตณัหาจริตอย่างหยาบ คอื มตีณัหาความอยากอย่างหยาบ

เป็นอัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน กาย

บางจ�าพวกม ีตณัหาจรติอย่างละเอียด คอื มตีณัหาความอยากอย่างละเอยีด

เป็นอัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน เวทนา

บางจ�าพวกมี ทฏิฐิจริตอย่างหยาบ คอื มคีวามเหน็ผิดอย่างหยาบเป็นอธัยาศยั 

ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน จิต
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บางจ�าพวกมี ทิฎฐิจริตอย่างละเอียด คือ ความเห็นผิดอย่างละเอียดเป็น

อัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน ธรรม คือเรื่องที่ปรารถนาต้องการ

แต่เมือ่พจิารณาดแูล้ว โลกยีสตัว์บคุคลทัว่ไป กย่็อมมจีริตทัง้ ๔ นีอ้ยูด้่วยกนั

น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้รู้ ทรงเป็นผู้เห็น ทรงเป็นผู้มี 

พระกรณุา จงึได้ตรสับอกทางปฏิบตัเิพือ่ช�าระจรติอัธยาศยัทัง้ ๔ ประการนี ้อันเรียกว่า 

สติปัฏฐาน คือที่ตั้งของสติ หรือความปรากฏขึ้นแห่งสติ ๔ ประการ สติปัฏฐาน ๔ 

ประการนี ้กมิ็ได้ตรสับอกไว้ในท่ีห่างไกลท่ีไหน แต่กต็รสับอกไว้ให้ต้ังสตพิจิารณากาย 

เวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๔ ประการนี้เอง ที่ทุก ๆ คนมีอยู่ เพื่อจะให้รู้ให้เห็นตามความ

เป็นจริง

อานสิงส์ของสตปิัฏฐาน ๔

สตปัิฏฐาน ท้ัง ๔ ประการนี ้มีอานิสงส์ผลดงัท่ีตรสัแสดงไว้ในต้นพระสูตรว่า

เอกายโน อยํ มคฺโค   ทางนีเ้ป็นทางไปอนัเอก คอืเป็นทางไปอนัเดยีว

สตฺตานํ วิสุทฺธิยา   เพือ่ความบรสิทุธิห์มดจด แห่งสตัว์บคุคลทัง้หลาย

โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย   เพือ่ก้าวล่วงความโศก ความปรเิทวะทัง้หลาย

ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย เพื่อดับทุกข์และโทมนัสทั้งหลาย

ญายสฺส อธิคมาย   เพื่อบรรลุญายธรรม คือธรรมที่ถูกที่ชอบ  

 ซึง่จะถึงบรรลไุด้ด้วยการปฏบิตัชิอบโดยล�าดบั

นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย  เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ดังนี้

เครื่องมอืส�าหรับปฏบิัตสิตปิัฏฐาน

ก็แหละ ครั้นตรัสแสดงชี้ทางปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ พร้อมทั้ง

ตรัสบอกอานิสงส์ผลดังน้ี ก็ได้ตรัสจ�าแนกข้อที่พึงตั้งสติพิจารณาไว้เป็น ๔ ประการ 

คือ กายอย่างหนึ่ง เวทนาอย่างหนึ่ง จิตอย่างหนึ่ง ธรรมอย่างหนึ่ง ดังกล่าว และได้



121แนวปฏิบัติทางจิต

ตรัสบอกเครื่องมือส�าหรับที่จะใช้ปฏิบัติไว้ อันผู้ปฏิบัติพึงทราบ และพึงใช้เป็นเครื่อง

มือในการปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ

อาตาปี มีความเพียร คือจะต้องมีความพากเพียรพยายามในการปฏิบัติ

- เพียรเริ่มต้นปฏิบัติ

- เพียรด�าเนินการปฏิบัติ และ

- เพียรปฏิบัติเรื่อยไปให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอ ถ้าขาดความเพียรเสียดังนี้  

 ก็จะไม่มีการปฏิบัติขึ้นได้

สมฺปชาโน มีสัมปชานะ คือความรู้ ในที่นี้หมายถึงความรู้ตัว คือมีความรู้ใน

อิริยาบถน้อย อิริยาบถใหญ่ ของตนเอง มีความรู้ที่ควบคุมตนเองอยู่

สติมา มีสติ ก็คือมีความรู้อีกนั่นแหละ แต่เป็นความรู้ที่ก�าหนดอยู่ในข้อสติ

ปัฏฐานที่ตั้งขึ้น ส�าหรับปฏิบัติ คือความรู้ที่ระลึกก�าหนดในกาย เวทนา จิต ธรรม 

ตามที่ยกขึ้นส�าหรับตั้งสติ และ

วเินยยฺ โลเก อภชิฌฺาโทมนสสฺ ํก�าจัดความยินด ีความยินร้ายในโลกเสีย คอื

เมื่อเกิดความยินดีข้ึนก็ดี ความยินร้ายขึ้นก็ดี ก็ให้ก�าจัดเสีย ดังเช่นเมื่อจับปฏิบัติ 

ขั้นแรกก็น่าจะเกิดความยินร้าย เช่นว่าต้องเมื่อยขบในการนั่ง จิตใจก็ไม่เป็นสุข  

เพราะต้องมานั่งก�าหนดอยู่ในการปฏิบัติ ก็แปลว่า ก็น่าจะไม่สบายทั้งกายทั้งใจ  

เมือ่ปฏบิตัทิแีรกนีก่ท็�าให้ยนิร้าย ถ้าหากว่าแพ้ต่อความยนิร้ายเสยีเช่นนี ้กต้็องเลิกการ

ปฏิบัติ การปฏิบัติจะเกิดขึ้นและจะด�าเนินไปไม่ได้ หรือว่าเกิดความยินดีในอารมณ์

ภายนอกที่ดึงใจออกไปอยู่เสมอ ใจรวมเข้ามา ก็มีอารมณ์ที่น่ายินดีที่ค้างอยู่ในใจ  

คอยดึงใจออกไป ดงันี ้กต้็องก�าจดั ใจจงึจะรวมเข้ามาเป็นสมาธไิด้ แม้ยนิดใีนข้อปฏบิตัิ

ก็ต้องก�าจัดเหมือนกัน เพราะจะท�าให้จิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยความยินดี ต้องคอยก�าจัด

ความยนิดยีนิร้ายอยูดั่งนี ้ประคองใจให้เป็นอเุบกขา คอืเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในการปฏบิตัิ

รวมเข้า ก็เป็นเครื่องมือ ๔ ประการ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงยึดถือเป็นเครื่องมือใน

การปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า และครั้นทรงแสดงเครื่องมือในการปฏิบัติ ๔ ประการดังนี้ 

ก็ทรงได้ตรัสสอนให้เลือกสถานที่ปฏิบัติ ที่ตรัสชี้ไว้ ก็คือ
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- ป่า

- โคนไม้

- เรือนว่าง

พจิารณาดถูงึสถานท่ีท่ีตรสัชีไ้ว้นี ้กค็อืต้องการทีท่ี่สงบสงดั แต่กพึ็งเข้าใจว่าที่

สงบสงัดน้ี เป็นสถานที่ภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นสถานที่ภายในอย่างหนึ่ง สถานที่

ภายนอกนั้น ก็ต้องการสถานท่ีสงบสงัด จะเป็นป่า เป็นโคนไม้ เป็นเรือนว่าง หรือ 

เป็นที่อื่นใดก็ตาม แม้จะหาสถานที่ที่มีลักษณะเป็นความสงบสงัดสมบูรณ์เต็มท่ีไม่ได้ 

เมื่อรู้จักท�าใจของตัวเองให้สงบสงัด ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดั่งที่เรียกว่าท�าบ้านให้เป็นป่า 

ท�าให้เป็นเหมือนโคนไม้ ให้เป็นเหมือนเรือนว่าง ตามที่ตรัสสอนไว้ในบางพระสูตร  

กค็อืท�าจิตใจ ให้สงบสงดันีเ้อง ไม่ยดึถอืในรูป ในเสียงเป็นต้น ทีร่บกวน เมือ่รูจ้กัท�าใจ

ให้สงบสงัดดังนี้ แม้จะไม่ได้สถานที่ที่สงบสงัดเต็มที่ ก็สามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าท�าใจ

ให้สงบสงัดไม่ได้ แม้จะไปอยูป่่าจรงิ ๆ ใจเองกย็งัไม่สงบอยูน่ัน่เอง เพราะยงัคลกุเคล้าอยู่ 

คลุกคลีอยู่ อลหม่านอยู่ ด้วยอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย

เพราะฉะน้ัน จึงต้องมีกาย มีใจ ประกอบด้วยสถานทีภ่ายนอกภายในดงักล่าว

ที่สงบสงัดพร้อมที่จะปฏิบัติได้ จึงเริ่มปฏิบัติ ตามสติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงสั่งสอนไว้

๒ สิงหาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๔
วธินีั่งสมาธิ

กระแสของธรรมนั้นคือกระแสของธรรม ในค�าบรรยายอบรม ซึ่งชี้เข้ามาถึง

กระแสธรรมภายในตน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้ง

สติก�าหนดรู้ ก็แหละในการปฏิบัติกรรมฐานนี้ เมื่อได้ทราบธรรมที่เป็นเครื่องมือใน 

การปฏิบัติ และสถานท่ีท่ีจะพึงใช้ในการปฏิบัติดังที่กล่าวแล้ว ก็พึงทราบต่อไปว่าได ้

ตรสัสอนให้นัง่คูบ้ลัลงัก์ คอืนัง่ขดัสมาธหิรอืขดัสมาธิ ์ต้ังกายตรงด�ารงสตมิัน่คอืรวมใจ

เข้ามา กิริยาที่น่ังนี้ เป็นกิริยาที่ใช้ในการน่ังสมาธิท่ัวไป แต่แม้จะใช้กิริยาในการน่ัง

อย่างอื่นซึ่งสะดวกแก่ตน เช่น นั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้ แต่ต้องนั่งตั้งตัวตรง 

เพราะกิริยาท่ีน่ังตัวตรงน้ี การหายใจเข้าออกย่อมเป็นไปสะดวกและเป็นกิริยานั่งที ่

ถูกหลักอนามัย เลือดลมเดินสะดวกก็ท�าให้การปฏิบัติอบรมใจสะดวก และไม่ชวนให้

ง่วงได้ง่ายเหมือนอย่างนั่งพิงฝา เพราะว่าเมื่อนั่งพิงก็อาจท�าให้สบายเกินไป ท�าให้ง่วง

ได้ง่าย เมื่อได้นั่งให้มีสัปปายะแก่การปฏิบัติอย่างนี้

บุพภาคของการปฏบิัตกิรรมฐาน

ข้อที่หนึ่ง ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือท่ีพึง่โดยแท้จริง พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นี ้เป็นสรณะ

ที่พึ่งของจิตใจที่ผู้ปฏิบัติจะพึงตั้งใจถึงให้มั่นคงดังบทที่สวดว่า
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นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ   ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทฺโธ เม สรณํ วรํ   พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ธมฺโม เม สรณํ วรํ   พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

สงฺโฆ เม สรณํ วรํ   พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน   ด้วยความกล่าวค�าสัตย์นี้

โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา   ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ดังนี้

การตัง้ใจถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่อย่างแท้จรงิ

ดังนี้ ก็เชื่อว่าได้ถึงสรณะ เป็นบุพภาคของการปฏิบัติกรรมฐาน ข้อหนึ่ง

อีกข้อหน่ึง ก็ต้ังใจท�า วิรัติ คือความงดเว้น ทางกาย ทางวาจา ตลอดถึง 

ทางใจต่อความละเมดิศลี ทางกาย ทางวาจา ทางใจทัง้ปวง ให้เป็นผูม้ศีลีขึน้ในปัจจบุนั 

เพราะวิรัติเจตนานี้เป็นตัวศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบท้ังสิ้น  

แม้การปฏิบัติในกรรมฐาน ก็ต้องมีศีลนี้แหละเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน  

การปฏบิตักิรรมฐานกเ็ป็นไปไม่ได้ แต่กพ็งึท�าความเข้าใจว่าศลีทีเ่ป็นพืน้ฐานนี ้ให้จ�ากดั

เข้ามาเป็นศีลในปัจจุบัน เพราะว่าศีลในอดีตนั้นก็อาจจะบริสุทธิ์บ้าง เศร้าหมองบ้าง 

อาจจะมบ้ีาง ไม่มีบ้าง ถ้าพงึนกึถงึศีลในอดตีท่ีเศร้าหมอง หรอืถงึความไม่มศีลีในอดตี 

ข้อนี้ก็จะเป็นนิวรณ์ต่อการท�ากรรมฐาน เพราะฉะนั้น ให้ตั้งศีลเข้าในปัจจุบัน คือ 

ตัง้ท�าวรัิตใินปัจจบัุนว่า บดันี ้ข้าพเจ้าตัง้ใจงดเว้นจากความประพฤตลิะเมดิผดิทางกาย 

ทางวาจา ตลอดจนถึงทางใจ วิรัติเจตนานี้ก็จัดเป็นข้อป้องกันโลภ โกรธ หลง  

อย่างหยาบที่จะดึงใจไปให้ละเมิดผิดต่าง ๆ ไม่ไปพูดอะไรทางวาจาเป็นการผิดศีล  

แต่ใจก็คิดว่าจะไปท�าร้ายเขาบ้าง คือคิดจะไปท�าการฆ่าเขาบ้างคิดจะไปลักของของ 

เขาบ้าง ดังนี้เป็นต้น เรียกว่าไม่มีศีลทางใจ กายไม่ได้ไปท�า วาจาก็ไม่ได้ไปพูด แต่ว่า

ศีลทางใจไม่มี เม่ือศีลในทางใจไม่มี การที่จะไปนั่งกรรมฐานที่เป็นสมาธิเป็นปัญญา 

ก็เป็นไปไม่ได้

เพราะฉะนัน้ เม่ือกายสงบ วาจาสงบ ใจกต้็องสงบ คอืความสงบความคดิล่วง

ดังกล่าวนั้น ดังนี้ เรียกว่า กายเป็นศีล วาจาเป็นศีล ใจเป็นศีล
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สรณะและศีลท้ังสองนี ้รวมกนัเป็นภาคพืน้ของการปฏบิตักิรรมฐาน เพราะฉะนัน้ 

ผู้ปฏิบัติในกรรมฐานก็พึงตั้งใจถึงสรณะ และตั้งใจท�าวิรัติเจตนาให้เป็นตัวศีลขึ้นใน

ปัจจุบัน เมื่อเป็นดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้กระท�าภาคพื้นส�าหรับการปฏิบัติกรรมฐาน และ 

ก็ท�าความตั้งใจอัญเชิญพระกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติด้วยกายและใจอันนี้  

ให้เป็นที่รองรับการปฏิบัติ และกรรมฐานที่จะพึงเลือกมา อัญเชิญมา ปฏิบัตินั้น  

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ก็คือ สติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่ได้กล่าวแล้ว

อานาปานปัพพะ

ในการปฏิบัติน้ันก็ให้อัญเชิญมาตั้งส�าหรับปฏิบัติเพียงหนึ่งข้อ และข้ออันพึง

ควรอัญเชิญปฏิบัติข้อแรกที่ทรงตรัสสอนไว้ คือ อานาปานปัพพะ ข้อที่ตรัสสอนให้ตั้ง

สติท�าความรูใ้นความหายใจเข้า หายใจออก ตัง้สต ิคอืตัง้ความรูห้ายใจเข้าหายใจออก 

ตามที่ได้ตรัสสอนไว้ตามล�าดับ ดังนี้

- หายใจเข้ายาว กใ็ห้รูว่้าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว กใ็ห้รูว่้าเราหายใจ 

 ออกยาว

- หายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจ 

 ออกสั้น

- ศึกษา คือท�าความส�าเหนียกว่า เราจักรู้กายทั้งหมด หายใจเข้าออก  

 (เป็นอันรู้การหายใจทั้งหมด)

- ศึกษา คือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักสงบระงับกายสังขาร คือเครื่อง 

 ปรุงกายหรือการปรุงกายหายใจเข้า ออก ดังนี้

ตามวธิทีีต่รสัสอนไว้นี ้มอีธบิายโดยสังเขปว่า การหายใจเข้า การหายใจออก

ของทุก ๆ คนนี้ ย่อมมีอยู่ประจ�าขาดไม่ได้ นับว่าเป็นเอกของความด�ารงชีวิต หรือ 

เป็นตัวชีวิต ท�าสติในลมหายใจ ก็คือท�าความรู้ในลมหายใจนั้นเอง เมื่อท�าความรู้ให้รู้

อยู่ในลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ดังนี้ ชื่อว่าท�าสติในลมหายใจ
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จุดก�าหนดลมหายใจ

เพราะฉะนั้น กล่าวสั้น ๆ การท�าสติในลมหายใจ ก็คือการท�าความรู้ในการ

หายใจ ลมหายใจนั้นก็คือลมที่หายใจเข้าหายใจออก เม่ือพิจารณาดูก็ย่อมจะรู้ว่า  

ในการหายใจดังกล่าวนี้ ลมมากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน และนาภีก็

จะเคลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ เม่ือท�าความรูเ้ข้ามา กย่็อมจะพบลมกระทบจมกู 

หรือริมฝีปากเบื้องบน และย่อมจะพบความเคลื่อนไหวของนาภีที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอด

เวลาเช่นเดียวกัน ท่านอาจารย์จึงได้สอนให้ตั้งจุดก�าหนด เป็นสามจุด คือ

๑.  ปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน

๒.  นาภีที่เคลื่อนไหว จุด ๒ นี้นับว่าเป็นจุดต้นจุดปลาย

๓.  สมมติที่หทัยเป็นจุดกลาง

หายใจเข้ากใ็ห้รู ้ลมหายใจเข้าผ่านปลายกระพุง้จมกู ผ่านหทยัถึงนาภ ีหายใจ

ออกจากนาภีผ่านหทัยมาออกปลายกระพุ้งจมูก อาจารย์ท่านหนึ่งสอนก�าหนดอย่างนี้ 

และให้ทิ้งเสียสองจุด ให้เหลือไว้เพียงจุดเดียว คือที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปาก

เบื้องบน เมื่อรวมใจเข้ามารู้ อยู่ดังนี้

สงบระงับกายสังขาร

รปูกายนามกาย กายท้ังหมดกจ็ะปรากฏข้ึนด้วย รปูกาย คอื รูปกายทีน่ั่งอยูน่ี้ 

ตลอดถงึกองลมท้ังหมดทีห่ายใจเข้าออก นามกาย กคื็อจติใจอนันีท่ี้ประกอบด้วยความรู้

ความคิด หรือประกอบด้วยสติปัญญา คือความระลึกรู้ ก�าหนดความรู้ ที่รวมกันอยู่นี้ 

รวมความว่าทั้งกายและใจทั้งหมดให้รวมกันเข้าปรากฏอยู่ในความรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้จิต

กจ็ะรวมเข้ามา การรวมจติเข้ามานัน้ กค็อืการรวมใจนีเ้องเข้ามาอยู่ในความรู ้กายและ

ใจทัง้หมดปรากฏอยูแ่ก่ความรู ้ก�าหนดเหมอืนอย่างเป็นก้อนกลม ๆ ก้อนหนึง่ ปรากฏ

แก่สายตาทีด่อูยู ่ เม่ือกายและใจท้ังหมดรวมเข้ามาแก่ความรูอ้ย่างนี ้สมาธกิจ็ะเริม่มข้ึีน 
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กายก็จะเริ่มสงบเข้า ใจก็เริ่มสงบเข้า เมื่อกายและใจสงบเข้า อาการที่ปรุงทางกายอัน

เรยีกว่า กายสงัขาร กล็ะเอียดเข้า สงบเข้า ตัง้ต้นแต่กริยิาทีห่ายใจทีว่่าถึงอวัยวะภายใน

กคื็อในทรวงอก เม่ือว่าถงึภายนอกท่ีปรากฏกค็อืใช้ทางจมกู และปรากฏความเคลือ่นไหว

ทีน่าภี เรยีกว่าการปรงุทางกายท้ังน้ัน ใจกต้็องปรงุคอืต้องตัง้สติ ตัง้ความรู้ ต้องมีวิตก 

คือต้องต้ังจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ต้องมีวิจาร คือคอยประคองไม่ให้ตกออกไป  

เมื่อตกออกไปต้องคอยน�าเข้ามาน้ี เป็นทางปรงุทางใจ แต่เมือ่ได้สมาธดีิขึน้ กายสงบ  

ใจสงบ อาการปรุงอย่างน้ีก็จะสงบเข้าจนถึงการเคลื่อนไหวของนาภีไม่ปรากฏ สงบ

เหมือนอย่างไม่ได้หายใจ แต่ความจริงก็เป็นการหายใจอย่างละเอียด ทั้งจิตเองที่ต้อง

คอยปรุงอยู่ เมื่อจิตรวมเข้า ความที่คอยปรุงก็สงบไป คือไม่ต้องปรุง เมื่อใจอยู่ที่ดขีึน้ 

เรยีกว่าสงบระงบักายสงัขารคือการท่ีจะต้องปรงุใจ เพราะว่าจติอยู่ทีเ่ป็นสมาธดิขีึน้

เมือ่เป็นดังนี ้กาย กล่าวคือการหายใจเข้าหายใจออก ทีต่ัง้ไว้เป็นอารมณ์ของ

สมาธิก็มีอยู่ คือมีอยู่แก่ความรู้ ความรู้ก็ก�าหนดรู้อยู่เป็นจุดอันเดียว แต่ก็เพียงแค่รู้ 

ไม่ยึด จิตก็เป็นอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ก็นับว่าเป็น 

สติปัฏฐาน คือเป็นความตั้งสติ หรือเป็นความปรากฏแห่งสติ ซึ่งชื่อว่า อานาปานสติ 

ตั้งสติการหายใจเข้าออก

๓ สิงหาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๕
หลักปฏบิัติ

ขอกล่าวถึงหลักปฏิบัติพอเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความระลึก การปฏิบัตินั้น

เรียกว่า

สมถกรรมฐาน ที่ตั้งของการงานทางจิตใจ ที่ท�าให้จิตใจเกิดความสงบตั้งมั่น

อย่างหนึ่ง

วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตใจ ที่ท�าให้เกิด

ปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริง อย่างหนึ่ง

ในการปฏบิตัทิัง้สองนี ้เบือ้งต้นกพ็งึต้ังใจถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะ คือที่พึ่ง เพราะได้ปฏิบัติในทางที่พระพุทธจ้าทรงแสดงไว้ มิใช่มาปฏิบัติใน

ทางของใครอื่น ฉะนั้น ก็ต้องตั้งศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในท่านซึ่งเป็น

ผู้แสดงทางปฏิบัติไว้นี้ เรียกว่าถึงสรณะประการหนึ่ง และให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วย

ตนเอง อย่างต�่าก็ตั้งใจสมาทานศีลห้า แม้ในปัจจุบันคือในขณะที่มานั่งอยู่นี้ เพื่อให้จิต

มีศีลขึ้น เมื่อมีสรณะมีศีลดังนี้แล้ว จึงด�าเนินการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะ คือให้จิตใจ

สงบตั้งมั่น และให้เกิดวิปัสสนา คือปัญญาเห็นแจ้งตามความจริง ดังกล่าวนั้น
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วธิปีฏบิัตใิห้เกดิเป็นสมถะ

ในการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะคือจิตใจตั้งม่ันสงบนั้น วิธีท่ีแสดงแล้วตาม 

มหาสตปัิฏฐานสตูรก็คือ อานาปานสต ิสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก คอืให้มสีตหิายใจ

เข้าให้มสีตหิายใจออก ยาวหรือสัน้กใ็ห้รู้ ก�าหนดให้รูก้ายทัง้หมด ก�าหนดท�าความสงบ

ระงบักองลมหายใจ หายใจเข้าออกนี ้ตามทีท่่านแสดงไว้ในพระสตูร และพระอาจารย์

ได้แสดงวธิปีฏบิตัเิพือ่หดัไว้เป็นต้นว่า ให้ก�าหนดทีจ่ดุลมหายใจผ่าน คอืทีป่ลายกระพุง้

จมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อหายใจเข้าลมก็กระทบท่ีนั่น เมื่อหายใจออกลม 

กก็ระทบทีน่ัน่ ตามทีเ่ป็นจรงิ ก็ให้จติก�าหนดอยู่ทีต่รงนัน้ หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจออก

ก็ให้รู้ รู้อยู่ท่ีจุดเดียวน้ัน คราวน้ีถ้าก�าหนดไปเฉยๆอย่างนั้น จิตจะไม่สามารถตั้งมั่น  

ก็ให้ใช้วิธีนับ เช่นว่า หายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง เป็นต้นไป จนถึงห้าแล้ว 

กลับมาใหม่จนถึงหกเป็นต้นไปจนถึงสิบ หรือว่าจะนับอย่างไรที่จะเกิดความสะดวกใน

การปฏบิตักิส็ดุแต่ชอบ หรอืจะไม่ใช้วิธนัีบ จะใช้วิธหีายใจเข้า พุท หายใจออก โธ กไ็ด้ 

และก็ยังมีอาจารย์อื่นแนะน�ากันด้วยวิธีต่าง ๆ แต่รวมความก็เพื่อให้จิตรวมเข้ามาอยู่

ที่จุดเดียว ฉะนั้น เมื่อสามารถท�าจิตใจรวมเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวได้ ก็ใช้ได้ แต่คอยท�า

สติก�าหนดอยู่ เมื่อตั้งใจท�าสติก�าหนดอยู่ ก็สามารถที่จะรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งได้

ลักษณะจติ

ต่อจากนีจ้ะได้แสดงเพิม่เตมิต่อไปเพยีงเล็กน้อย จตินีม้ปีกตดิิน้รน กวัดแกว่ง 

รักษายาก ห้ามยาก เม่ือมาใช้สตใิห้ก�าหนดอยูใ่นทีเ่ดยีว กค็อยแต่จะดิน้รน จะกวดัแกว่ง

ไปเสมอ ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในที่ไหน ก็ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ คือ เรื่องตามที่

ใคร่ตามที่ปรารถนา หรือตามที่ชอบ หรือตามที่มี ปลิโพธ คือความกังวล ถ้าย่ิงมี

อารมณ์ภายนอกมาก มีปลิโพธ คือ ความกังวลมาก จิตก็ยิ่งดิ้นรนกวัดแกว่งไปมาก 

อารมณ์ภายนอกที่มีมากนั้น ก็ได้แก่เรื่องต่าง ๆ ที่คิดถึง ที่ด�าริถึง หรือที่พัวพันอยู ่
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ในใจกเ็ป็นปลิโพธ คือ เครือ่งกังวล เคร่ืองกงัวลนีถ้้ามมีากและไม่สามารถสลดัออกจาก

ใจได้ ก็ท�าใจให้สงบไม่ได้ แต่ว่าถ้าสามารถสลัดออกไปจากใจได้ จึงจะท�าใจให้สงบได้ 

และทุก ๆ คนก็สามารถที่จะสลัดออกไปจากใจได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง

วธิสีอบจติ

ในเบื้องต้น ก็จ�าเป็นที่จะต้องคอยใช้สติก�ากับอยู่เสมอ เม่ือเผลอตัวจิตแวบ

ออกไป มสีตขิึน้ก็ต้องรบีน�าจติกลับเข้ามาทนัท ีเมือ่จติแวบออกไปนัน้ ถ้าลองสอบสวน

ว่าแวบออกไปเพราะอะไร กอ็าจทีจ่ะจับเหตไุด้ เช่น บางทไีด้ยนิเสยีงรถวิง่ ได้ยนิเสยีง

คนเดิน ได้ยินเสียงของตก จิตก็แวบออกไปที่นั่นก่อน แวบออกไปที่นั่นแล้ว ก็ต่อไป

เรื่องโน้นเรื่องนี้ บางทีตั้งหลายเรื่องกว่าจะกลับมีสติชักเข้ามา และเมื่อชักเข้ามาให้อยู่ที่

ความตัง้ใจแล้ว กจ็ะกลบัเข้ามาได้ แต่ครัน้มีเสียงกระทบบางทีกแ็วบออกไปอกี แล้วก็

ไปเรือ่งโน้นเรือ่งนีห้ลายเรือ่ง บางทกีร็ูส้กึว่าเดีย๋วเดยีวแต่ว่าเรือ่งมากมาย เมือ่มสีตนิ�า

กลบัเข้ามาอยูใ่นจดุท่ีก�าหนดใจไว้ คอยมสีตอิยูแ่ละคอยจบัจติมาสอบสวนอยูเ่สมอดงัน้ี 

จิตก็จะเชื่องเข้าและถ้าถูกสอบสวนในเรื่องหนึ่งแล้ว ก็มักจะไม่แวบไปในเรื่องนั้น  

แต่มกัแวบไปในเรือ่งอืน่ กต้็องคอยจบัตวัมาสอบสวนอยู่ แล้วกจ็บัเข้ามาให้ก�าหนดอยู่

ในจุดที่ต้องการ จนจิตเชื่องเข้าและสงบอยู่ได้ ก็จะเกิด ฉันทะคือความพอใจ เกิดปีติ

คือความซาบซ่านอิ่มใจ เกิดปราโมทย์คือความบันเทิง

เมือ่ได้ฉนัทะ ได้ปีต ิได้ปราโมทย์ขึน้ กช็ือ่ว่าได้รบัรสของสมาธ ิคอืความสงบ

เป็นเบื้องต้น ก็จะยิ่งท�าให้เกิดความพอใจในสมาธิ คือความสงบยิ่งขึ้น การก�าหนดจิต

ให้สงบก็ง่ายเข้า

ข้อว่าด้วยอริยิาบถ

อริยิาปถปัพพะ ข้อท่ีว่าด้วยอิรยิาบถ คอืท่านสอนให้ท�าสัมปชญัญะความรูต้วั 

เมื่อเดินก็ให้รู้ เมื่อยืนก็ให้รู้ เมื่อนอนก็ให้รู้ และเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ 
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ทางกายอย่างใดกใ็ห้รูอ้ย่างนัน้ มุ่งให้มีสมัปชญัญะคอืความรูต้วัอยูเ่สมอ เมือ่พจิารณา

ดูแล้วก่อนทีจ่ะยืน จะเดนิ จะนัง่ จะนอน หรอืจะเปลีย่นแปลงอริยิาบถอย่างใดอย่างหนึง่ 

กม็กัจะมเีจตนาคอืความตัง้ใจก่อน เช่นว่า ต้ังใจจะเดนิ ตัง้ใจจะนัง่ แต่ในขณะทีก่�าลงัเดนิ 

ก�าลังนั่งนั้น มักจะขาดความรู้ตัว เพราะได้น�าจิตไปคิดในเรื่องอื่นต่อไป จึงต้องการที่

จะให้มีสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ควบคุมอิริยาบถที่ก�าลังด�าเนินอยู่นั้น

ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ

อีกปัพพะหนึ่ง คือ สัมปชัญญะปัพพะ ข้อที่ว่าด้วยสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว

เหมือนกัน คือ จ�าแนกอิริยาบถใหญ่ ๆ นั้นออกไปอีกเป็นอิริยาบถน้อย ๆ คือเมื่อ 

ก้าวไปข้างหน้า จะถอยไปข้างหลัง จะแล จะเหลียว จะเหยียดกายออก จะคู้กายเข้า

อย่างไรกใ็ห้รู ้จะนุง่ จะห่มอย่างไรกใ็ห้รู ้จะบรโิภค จะดืม่อย่างไรกใ็ห้รู ้จะท�าการถ่าย

อย่างไรก็ให้รู้ ตลอดจนถึง จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะหลับ จะตื่น จะพูด จะนิ่งก็ให้รู้  

มีความรู้อยูกั่บตวัเสมอเป็นการหดัท�าสมัปชัญญะ คอืความรูต้วั เมือ่มสัีมปชัญญะ คอื

ความรูต้ัวอยู่ดังนี้ ก็ท�าให้ไม่เผลอตัว เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ มีแต่คุณ

ข้อว่าด้วยปฏกิูล

อนึง่ ปฏิกูลปัพพะ ข้อท่ีว่าด้วยสิง่ปฏกิลู คอืให้พจิารณาร่างกายเบือ้งบนตัง้แต่

พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบ อันเต็มไป

ด้วยสิง่ปฏกิลูทีน่่าเกลยีดต่าง ๆ ได้แก่อาการทีมี่อยู่ในกายนี ้คอื เกสา ผม โลมา ขน 

นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ  

เยื่อในกระดูก วกฺกํ ไต หทยํ หัวใจ ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด ปิหกํ ม้าม ปปฺผาสํ 

ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ ไส้เล็ก อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ อาหารเก่า ปิตฺตํ ดี 

เสมฺหํ เสลด ปุพฺโพ น�้าหนอง โลหิตํ น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อสฺสุ 

น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆานิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตฺตํ มูตร นี่คือ
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อาการ ๓๑  อนึง่ ท่านแสดงอกีอาการหนึง่ คอื มตฺถเก มตฺถลงุคํฺ หมายถึงมันสมอง

ศีรษะ ก็เป็นอาการ ๓๒  ถ้าแสดงอาการ ๓๑ ท่านรวมมันสมองเข้าไว้ใน อฏฺฐิมิญฺชํ 

เยื่อในกระดูก ในพระสูตรโดยมากแสดงอาการ ๓๑

อันที่จริงท่านมุ่งสอนพระ แต่ส�าหรับคฤหัสถ์นั้นก็อาจพิจารณาได้โดยอนุโลม

คอืถงึท่านจะสอนพระ  แต่ท่านกแ็สดงความจรงิของอาการต่าง ๆ ในร่างกายเป็นของ

ที่จะต้องเน่าเปื่อย ดังปรากฏในเมื่อเป็นศพ แต่เมื่อเวลายังเป็น อาศัยการทะนุบ�ารุง

รกัษากยั็งพอเป็นทีอ่าศยั ยงัเป็นไปได้ ความปฏกิลูไม่ใคร่จะปรากฏ แต่กย่็อมจะปรากฏ

อยูแ่ก่ตวัเองเสมอในเมือ่พจิารณา ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะท�าจติใจให้สงบจากความพอใจรกัใคร่

ในร่างกาย เมือ่ประสงค์จะสงบความรูส้กึในด้านนี ้กพึ็งใช้ปัพพะข้อนีเ้ป็นเคร่ืองพจิารณา 

โดยเฉพาะในเวลาที่ท�าจิตให้เป็นสมาธิ ก็จ�าเป็นที่จะต้องท�าใจให้สงบจากความรักใคร่

พอใจในร่างกาย ทัง้ของตนและของผูอ้ืน่ จึงเป็นอุบายอนัหนึง่ทีจ่ะเป็นอปุการะให้จติใจ

สงบตั้งมั่นเป็นสมถะ



ครั้งที่ ๖
สมถะ ๒ วธิี

ได้แสดงวิธีปฏิบัติฝ่ายสมถะ คือ ให้ท�าจิตใจให้สงบตั้งมั่นมาแล้ว ๒ ประการ 

คืออานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่ง กายคตาสติ สติที่ไปในกาย

อย่างหนึ่ง การท�าสมาธิด้วยวิธีทั้ง ๒ ดังกล่าวมานั้น มุ่งรวมจิตไว้เป็นหนึ่งให้รู้หายใจ

เข้าหายใจออก ส่วนกายคตาสติ สติที่ไปในกาย มุ่งพิจารณาไปตามอาการของกาย 

มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น เพื่อให้ความปฏิกูลปรากฏตาม

เป็นจริง

ธาตุกรรมฐาน

จะแสดงอีกวิธีหนึ่ง อันเรียกว่า ธาตุกรรมฐาน คือการก�าหนดพิจารณาโดย

ความเป็นธาต ุค�าว่า ธาต ุในทีน่ี ้คอืส่วนซึง่เป็นทีร่วมโดยลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั ไม่ใช่

หมายความว่าเป็นธาตุคือเป็นต้นเดิม กล่าวคือในกายนี้ ส่วนท่ีแข้นแข็งก็สมมติ 

เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบก็สมมติเรียกว่า อาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่

อบอุ่นก็สมมติเรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนท่ีพัดไหวก็สมมติเรียกว่า วาโยธาต ุ 

ธาตุลม การพิจารณากายโดยอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้แสดงแล้วในวันก่อน 

เป็นการจ�าแนกออกไปตามอวยัวะภายนอกอวัยวะภายใน ส่วนในการพิจารณาโดยความ

เป็นธาตุนี้ก็สรุปอาการเหล่านั้นเข้ามา กล่าวคือ:



134 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ธาตุดนิ

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น 

อฏฺิ กระดกู อฏฺฐิมญิชฺ ํเยือ่ในกระดกู วกกฺ ํไต หทย ํหวัใจ ยกน ํตบั กโิลมก ํพงัผดื 

ปิหกํ ม้าม ปปฺผาส� ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ ไส้เล็ก อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ 

อาหารเก่า และส่วนใดส่วนหนึ่งที่แข้นแข็งในร่างกายนี้ ก็สมมติเรียกว่าเป็น ปฐวีธาตุ 

คือธาตุดิน

ธาตุน�้า

ปิตฺตํ น�้าดี เสมฺหํ เสลด ปุพฺโพ น�้าหนอง โลหิตํ น�้าเลือด เสโท เหงื่อ เมโท 

มันข้น อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆานิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ  

มุตฺตํ มูตร และส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้เป็นส่วนเหลวเอิบอาบ ก็สมมติเรียกว่า

เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ธาตุไฟ

เยน สนฺตปฺปติ ไฟท่ีท�าให้ร่างกายอบอุน่ เยน ชริยิต ิไฟทีท่�าให้ร่างกายช�ารดุ

ทรุดโทรม เยน ปริฑยฺหติ ไฟท่ีท�าให้ร่างกายเร่าร้อน เยน อสิตปีตขายิตสายิตํ  

สมฺมาปริณามํ คจฺฉติ ไฟท่ีท�าให้อาหารที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มย่อย และส่วนใด 

ส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ที่มีลักษณะอบอุ่น ก็สมมติเรียกว่า เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ

ธาตุลม

อุทธฺงคฺมา วาตา ลมพดัขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา ลมพดัลงเบือ้งต�า่ กุจฺฉิสยา 

วาตา ลมในท้อง โกฏฺฐสยา วาตา ลมในไส้ องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมพัดไปตาม

อวยัวะน้อยใหญ่ อสสฺาโส อปสสฺาโส ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และส่วนใจส่วนหนึง่

ในร่างกายนี้มีลักษณะพัดไหวได้ ก็สมมติเรียกว่า เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม
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ธาตุอากาศ

อนึ่ง ได้มีแสดงธาตุท่ีห้าในพระสูตรอื่น คือ อากาศธาตุ ธาตุคือช่องว่างใน

ร่างกายอันนี้ ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺทํ ช่องหู นาสจฺฉิทฺทํ ช่องจมูก มุขทฺวารํ ช่องปาก  

เยน จ อสิตปิตขายิตสายิตํ อชฺโฌหรติ ช่องที่อาหารล่วงล�้าล�าคอลงไป ยตฺถ จ  

สนฺติฏฺติ และช่องที่อาหารเก็บอยู่ เยน จ อโธภาคา นิกฺขมติ และช่องที่อาหารออก

ไปในภายนอก หรือช่องว่างเหล่าอื่นในร่างกายอันนี้ สมมติเรียกว่าเป็น อากาศธาตุ 

ธาตุอาการ คือช่องว่าง

วธิแียกธาตุ

โดยปกติคนเราย่อมมีความยึดถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นเรา เป็นตัวตนของเรา 

เมื่อมาพิจารณาโดยความเป็นธาตุ คือแยกออกไปว่า ส่วนท่ีแข้นแข็ง ก็เป็นธาตุดิน 

ส่วนที่เอิบอาบก็เป็นธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่น ก็เป็นธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหว ก็เป็นธาตุลม 

และส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนหรือของตนที่ยึดถืออยู่นี้ 

กก็ลายเป็นธาต ุและถ้าลองพจิารณาแยกธาตเุหล่านีอ้อกไปทลีะอย่าง คอืเมือ่พจิารณา

ดูส่วนที่แข้นแข็งอันเรียกว่าเป็นธาตุดิน แยกเอาธาตุดินออกไปเสียจากร่างกายอันนี้  

ก็จะเหลืออยู่แต่ธาตุน�้า เป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุน�้าออกไปเสียอีก ก็จะเหลืออยู่แต ่

ธาตุไฟเป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุไฟออกไปเสีย ก็จะเหลือแต่ธาตุลมเป็นต้น เมื่อแยก

เอาธาตุลมออกไปเสียอีก ก็จะเหลือแต่ช่องว่างไปทั้งหมด

สมถะเจอืวปิัสสนา

การพจิารณาโดยความเป็นธาตนุี ้จะพจิารณาตามทีท่่านแสดงไว้ดังกล่าวมานี้

ก็ได้ หรือจะพิจารณาโดยวิธีอ่ืนท่ีวิทยาการในบัดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดจนถึงเป็น

อนูหรือปรมาณูก็ได้ เมื่อพิจารณาดูดังนี้และแยกเอาธาตุออกไปเสียทีละอย่าง ๆ  

ในทีส่ดุสิง่ทีส่มมตทิีย่ดึถอืว่าเป็นเรา เป็นของเรา นีก้จ็ะกลายเป็น อากาศธาต ุคอืเป็น
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ช่องว่างไปทัง้หมด ไม่มีเรา ไม่มีของเรา ไม่มตีวัตนของเรา การพจิารณาธาตกุรรมฐาน

แยกร่างกายออกโดยความเป็นธาตุดังกล่าวมานี้ จึงเป็นอุบายที่จะระงับความยึดถือว่า

เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา และแม้ในภายนอก คือ บุคคลอื่น สิ่งอื่นก็คง

มีลักษณะเช่นเดียวกัน เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ท�าให้ไม่ยึดถือในบุคคลอื่น ส่ิงอื่นว่าเป็นตัว 

เป็นตน ท�าให้เกิดความปล่อยวาง ท�าจิตให้เกิดความสงบตั้งมั่น นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใน 

ฝ่ายสมถะ แต่ว่าสตทิีพิ่จารณาไปในกายดังทีก่ล่าวมาแล้วในคราวก่อนกด็ ีการพจิารณา

แยกธาตุดังที่กล่าวในบัดนี้ก็ดี เป็นฝ่ายสมถะ คือท�าให้ใจสงบตั้งมั่นด้วย เจือวิปัสสนา 

คอืความรู้แจ้งเหน็จรงิด้วย แต่มุง่ให้เกดิความรูแ้จ้งขึน้โดยท่ีไม่ได้แกล้งจะให้เห็น เพราะว่า

เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเห็นสักว่า  

เป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เราเขา ท�าให้จิตใจท่ีเคยหมกมุ่นอยู่  

ที่เคยเป็นทุกข์อยู่ในความเป็นตน ในความเป็นของตนตลอดจนถึงในภายนอกพลอย

สงบไปด้วย จึงเป็นเหตุให้ได้ความสงบใจ ความเย็นใจ

นิ่งหรอืคดิ

การก�าหนดพิจารณาไปในกายและโดยความเป็นธาตุนี้ จิตไม่ได้รวมเป็นหนึ่ง

เพราะต้องใช้พจิารณา ส่วนอานาปานสตนิัน้มุ่งให้จติรวมเป็นหนึง่ ไม่ต้องใช้พจิารการ

จะใช้วิธีไหนนั้นก็สุดแต่ความพอใจ เพราะว่าจิตใจของคนเรานั้น ในบางคราวก็ชอบ

หยดุนิง่ ในบางคราวกช็อบคิด ฉะนัน้ ในเวลาทีจิ่ตพอใจในการหยดุน่ิงกใ็ช้อานาปานสติ 

ในเวลาที่จิตชอบเที่ยว คิดไปทางโน้น ชอบคิดไปในทางนี้ แทนที่จะปล่อยให้จิตเที่ยว

คิดไปภายนอก กห็าทีเ่ทีย่วให้จติภายในกายนี ้ก�าหนดว่า เบือ้งบนตัง้แต่พืน้เท้าข้ึนมา 

เบือ้งต�า่ ตัง้แต่ปลายผมลงไป มหีนงัหุม้อยูเ่ป็นทีสุ่ดโดยรอบ ให้จติเทีย่วอยู่ภายในกาย

นี้เท่านั้น โดยพิจารณาให้เป็นไปในกาย หรือให้เป็นไปโดยความเป็นธาตุ
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กายเป็นต�าราการกรรมฐาน

การศึกษาในสมถะ การศึกษาในวิปัสสนา ก็ศึกษาที่กายนี้เท่านั้น ก็คล้าย ๆ

กับการเรียนเป็นแพทย์ ต�าราแพทย์เล่มใหญ่ก็อยู่ที่ร่างกายอันนี้ ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้ 

การปฏิบตัใินฝ่ายสมถวปัิสสนากเ็ช่นเดยีวกนั ศึกษาอยูท่ี่กายอนันี ้แต่มุง่ผลให้จติตัง้มัน่ 

สงบ และให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ปล่อยวาง

๔ สิงหาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๗
อภญิญา ๑ ปริญญาในนามรูป

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาสั่งสอนธรรมแก่เราทั้งหลาย พระองค์

ทรงเป็นผู้รู้ ผู้เห็น จนเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยความรู้ พระคุณของพระองค์ข้อนี้ ย่อมปรากฏ

อยูใ่นพระธรรมค�าสัง่สอนทุกข้อทุกบท  ท่ีล้วนแต่สัง่สอนให้เป็นผูรู้ผู้เ้หน็ จนเป็นผูต้ืน่

ข้ึนด้วยความรู้ พิจารณาดูตามกระแสพระธรรมค�าส่ังสอน บุคคลผู้ยังประกอบด้วย

ความรู้ที่เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลง ย่อมเป็นเหมือนอย่างเป็นผู้หลับอยู่ ซึ่งหลับ

สนิทไม่ฝันหรือว่าหลับฝัน หลับสนิทไม่ฝันนั้นก็ไม่รู้อะไรเลย แต่ว่าหลับฝันก็ย่อมมี

ความรู้อยู่ในฝัน ฝันบางคราวบางอย่างก็น่าตกใจ ท�าให้เกิดความตกใจ ความยินร้าย

อยู่ในความฝัน ฝันบางคราวบางอย่างก็น่าดีใจ ก็ท�าให้เกิดความดีใจอยู่ในความฝัน  

กค็ล้าย ๆ กบัว่า เรือ่งท่ีฝันไปนัน้เป็นความจรงิ แต่คร้ันตืน่ข้ึนมาแล้วกรู้็ว่าฝันไปท้ังนัน้  

ความยินดีความยินร้ายทั้งปวงน้ัน ก็เป็นความยินดีความยินร้ายอยู่ในเรื่องท่ีฝันเห็น  

ก็ล้วนเป็นความฝันไปทั้งสิ้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ฉันใดก็ดี บุคคลผู้ที่ยังรู้ผิด ยังรู้

หลงอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เรื่องทั้งหลายนั้น เมื่อกล่าวยกเอาอายตนะขึ้นเป็น

ทีต่ัง้ กไ็ด้แก่เรือ่งรูปท่ีตาเห็น เรือ่งเสยีงท่ีหูได้ยนิ เรือ่งกล่ินทีจ่มกูได้รู ้เรือ่งรสท่ีลิน้ได้รู้ 

เรื่องสิ่งที่ถูกต้องที่กายได้ถูกต้อง และเรื่องของรูป เสียงเป็นต้น เหล่านั้นท่ีประสบ 

พบผ่านมาแล้ว แต่ยังจ�าอยู่และเก็บมานึกมารู้อยู่ในใจ หรือเม่ือยกเอาโลกธรรม  

ธรรมส�าหรบัโลกขึน้เป็นทีต่ัง้ กเ็ป็นเรือ่งลาภ เร่ืองยศ เร่ืองสรรเสรญิ เรือ่งสุข อนัเป็น
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ฝ่ายทีเ่ป็นอฏิฐารมณ์ อารมณ์ทีน่่าปรารถนาต้องการยินดบ้ีาง เป็นเร่ืองความเส่ือมยศ

เสือ่มลาภได้รบันนิทาและทกุข์ต่าง ๆ อนัเป็น อนฏิฐารมณ์ อารมณ์ท่ีไม่น่ายินดพีอใจบ้าง 

และเมื่อได้รับเรื่องที่เป็นอารมณ์ของใจเหล่านี้ ก็เกิดความยินดีบ้าง ความยินร้ายบ้าง 

ไปในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้น

นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกที่บังเกิดขึ้นแก่ทุก ๆ คน ผู้เกิดอยู่ในโลก แต่ผู้ท่ี 

มิได้พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของโลก ของสิ่งทั้งหลายในโลก ก็ย่อมเป็นผู้มี

ความรู้ผิดมีความรู้หลง ยึดถือโดยความเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา และ

เมื่อได้สมปรารถนา ก็เกิดความยินดี เม่ือไม่ได้สมปรารถนา ก็เกิดความยินร้าย  

ความยินด ีความยินร้ายน้ี กย่็อมมีน้อยบ้างมากบ้าง ให้เกิดทกุข์โทษน้อยบ้าง มากบ้าง 

แต่เมือ่ได้มาศึกษาให้รูพ้ระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า พจิารณาให้เหน็สจัจะ คอื

ความจริงของโลกของสิ่งทั้งหลาย ก็ย่อมจะได้ความรู้ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับ

ความรู้ที่เคยรู้มาก่อน ความรู้ที่เคยรู้มาก่อนนั้น เป็นความรู้ยึดถือด้วยความเห็นในสิ่ง

ทีไ่ม่เทีย่งว่าเป็นของเท่ียง ในสิง่ท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสขุ ในสิง่ท่ีเป็นอนตัตามใิช่ตวัตน ว่าเป็น 

อัตตาตัวตน ในสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรู้แต่เดิมมาก่อนแต่ได้ปฏิบัติ

อบรมก็ย่อมเป็นเช่นน้ี แต่เม่ือได้มาปฏิบัติอบรม พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริง 

คือพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับ ว่าเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง ส่ิงที่เป็นทุกข์ว่า

เป็นทกุข์ สิง่ท่ีเป็นอนตัตาว่าเป็นอนตัตา สิง่ทีไ่ม่สวยงามก็ว่าไม่สวยงาม ตามสจัจะคอื

ความจริง

เมื่อเป็นเช่นน้ี ความรู ้ท่ีบังเกิดขึ้นจึงเป็นความรู ้ปล่อย เป็นความรู ้วาง  

เป็นความรู้ท่ีเหมือนอย่างตื่นขึ้นจากหลับ เห็นความยินดีความยินร้ายทั้งหลายในโลก 

ที่เคยเป็นมาอยู่นั้น เป็นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในความฝัน  แต่ครั้นตื่นขึ้นมาก็รู้ว่านั่น

เป็นความฝันไปทั้งนั้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ความจริงนั้นจึงอยู่เหนือจากความฝัน

เมือ่รูเ้ม่ือเหน็ในสจัจะคือความจรงิทีเ่หนอืขึน้ไปเช่นนี ้จงึท�าให้เป็นผูอ้ยูเ่หนอืทกุข์ 

ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะโลกหรือเพราะสิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในโลก เพราะเมื่อรู้เมื่อ 

เห็นตามสจัจะคอืความจรงิแล้ว ก็ไม่ยดึถอื มคีวามปล่อยวาง ความรูด้งัน้ีแหละทีเ่รยีกว่า
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เป็นความรู้ที่เป็น อภิญญา แปลว่า ความรู้ยิ่ง ความรู้ที่เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ก็

คอื ยิง่ไปกว่าความรู้สามัญ เหนือความรู้สามญั ความรูส้ามญัเป็นความรู้ผดิ เป็นความ

รูค้วามหลง ดงัทีก่ล่าวแล้ว ส่วนความรูย้ิง่ทีเ่ป็นอภญิญานี ้กเ็ป็นความรูท้ีย่ิง่กว่าทีเ่หนือกว่า 

เพราะเป็นความรู้ถูกตามสัจจะคือความเป็นจริง ท�าให้คนผู้รู้เป็นผู้อยู่เหนือจากความ

ทุกข์ของโลก เป็นผู้ที่ย่ิงไปกว่าสามัญที่ยังอยู่ด้วยความทุกข์ของโลก เพราะฉะนั้น 

อภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ จึงสมควรที่ผู้ปฏิบัติธรรม จะพึงอบรมจิตใจของตนให้เกิดมี 

อภญิญา คอืความรูย้ิง่ดงักล่าวนีม้ขีึน้เมือ่ใด กจ็ะพบความพ้นเมือ่นัน้ แม้เป็นความพ้น

ทุกข์ช่ัวครู่ชั่วขณะหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ยังเป็นอันได้พบทางปฏิบัติและผลของ

ความปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า

อภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ เมื่อแสดงในทางปฏิบัติโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง 

กค็อืความรูท่ี้เป็นเคร่ืองก�าหนดให้รูส้จัจะ คอืความจรงิของนามรปู นามรปูนีเ้ป็นภายใน 

โดยปกตินั้นคนเราก็รู้จักนามรูปของตน รูปก็คือรูปกายอันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ  

ดนิ น�า้ ไฟ ลม เป็นท่ีอาศัยของจติ ซ่ึงเป็นธาตรุู ้จิตทีเ่ป็นธาตรุูน้ีก้อ็าศยัอยูใ่นรปูกาย

อนัน้ี และกอ็อกมารู้อารมณ์ คอืเรือ่งภายนอก อาศยัอายตนะ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

และมนะคือใจ เม่ือออกมารู้ก็มาเป็นเวทนา คือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง รู้จ�าเรียกว่าสัญญาจ�านั่นจ�านี่ได้ต่าง ๆ บ้าง รู้คิด เรียกว่าสังขาร  

คิดนั่นคิดนี่ดีบ้างไม่ดีบ้าง รู้สึกเห็นรูปอะไรทางตา รู้สึกได้ยินอะไรทางหู รู้สึกได้กลิ่น

อะไรทางจมกู รูส้กึรสอะไรทางล้ิน รูส้กึสิง่ทีก่ายถูกต้อง และรูส้กึถึงเรือ่งราวอะไรทีใ่จ

คิดต่าง ๆ ก็เป็นวิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ เป็นอาการของจิตที่

ออกมารู้อารมณ์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์นั่นเอง  

นี้เป็นนาม เรียกสั้น ๆ ก็คืออาการของใจหรือว่าใจ รูปก็คือรูปกาย เรียกสั้นว่ากาย 

รวมความก็คือกายและใจอันน้ี คนเรากร็ูจั้กกายและใจของตนอยูด้่วยกันทัง้นัน้  แต่ก็

รูจั้กโดยเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวัตนของเรา หรอืว่าเป็นหญงิ เป็นชาย เป็นบคุคลนัน้ 

เป็นบุคคลนี้ เหล่านี้เป็นต้น
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ชาต ิ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจกัน

นี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง แต่ว่าเป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติบ้าง เป็นความรู้

ตามความยึดถือซ่ึงเป็นตัณหาอุปาทานบ้าง ยังไม่ใช่เป็นอภิญญา เป็นความรู้สามัญ  

แต่ที่ประสงค์ให้ท�าความก�าหนดรู้ซ่ึงจะเป็นอภิญญาขึ้นดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น  

ก็คือให้รู้ความเกิดความดับของนามรูปท่ีเป็นไปอยู่ นามรูปนี้มีความเกิดดับอันจะพึง

พิจารณาเห็นได้ โดยชาติ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจ หรือว่า ชาติ ชรา มรณะ  

อย่างละเอียด ชาติชรามรณะอย่างที่เข้าใจกันนั้นก็คือ ความเกิดขึ้นมาเป็นชาติ  

ความแก่เป็นชรา มรณะเป็นความตาย แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว คนเรามองไม่เห็น

ไม่รู้ เพราะว่าชาติคือความเกิดนั้น ก็เกิดมาแล้วเกิดมาเมื่อไรก็ไม่รู้ บุคคลเริ่มมารู้จัก

ตนเองในเมื่อรู้เดียงสาแล้วเท่านั้น ก่อนแต่นั้นไม่รู้ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันไม่รู้ไม่เห็น

ชาตคิอืความเกดิ ความตายกเ็หมอืนกนั ตายเมือ่ไหร่ก็ยังไม่รู ้และเมือ่ถึงคราวจะตาย

จริงก็คงไม่รู้อีก ท่ียังรู้อยู่นั้นก่อนตาย กล่าวคือยังรู้เจ็บตลอดจนถึงยังรู้จักกลัวตาย  

นัน่ก่อนตายทัง้น้ัน ถ้ายงักลัวตายอยู่ก็ยงัไม่ตาย เพราะว่าความกลวัตายนัน้กเ็ป็นความ

รูส้กึอย่างหนึง่ จะตายจรงินัน้ไม่รูอ้ะไรเสยีแล้ว กลัวตายก็ไม่รู ้เจบ็กไ็ม่รู ้เพราะฉะนัน้ 

ก็เป็นอันว่าไม่รู้ไม่เห็นมรณะคือความตายอีกเช่นกัน ว่าถึงความแก่ก็เช่นกัน แม้ว่า

ร่างกายจะเปล่ียนแปลงไป แต่ว่าก็ยากที่จะมองเห็นความแก่ เพราะแม้กายจะแก่  

ใจก็ยังไม่ยอมแก่อยู่นั่นเอง เพราะว่าจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติท่ีอาจจะกล่าวได้ว่าไม่แก่ 

ความจรงิเป็นเช่นน้ี เพราะฉะน้ัน แม้จะมองเหน็ความแก่อยูโ่ทนโท่ แต่ใจกย็งัไม่ยอมรับ

ความแก่ เป็นอันว่าเหมือนอย่างไม่รู้ไม่เห็นความแก่เช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น การพิจารณาว่า เรามีความเกิด เรามีความแก่เป็นธรรมดา  

เรามีความตายเป็นธรรมดา หรือเติม เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง

คดิพจิารณาอย่างไร กอ็าจพจิารณาด้วยคดิเอาเองว่า ต้องเกดิจงึได้มีกายใจอนันี ้หรอื

นามรูป อันนี้ และก็จะต้องตาย เพราะทุก ๆ คนก็จะต้องตาย และก็มองเห็นคนที่

ตายอยูเ่ป็นปกต ิและความแก่ความเจบ็กอ็าจพจิารณาเหน็ได้ แม้เช่นนีก้ย็งัเป็นประโยชน์ 

อาจท�าให้เกิดธรรมสังเวชขึ้นได้ตามสมควร
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ชาต ิ ชรา มรณะ อย่างละเอยีด

แต่ว่าอีกอย่างหนึ่ง พิจารณาชาติ ชรา มรณะ อย่างละเอียด คือ ชาติ ชรา 

มรณะ ปัจจุบัน ชาติ ก็มีอยู่ในปัจจุบัน ชราก็ปัจจุบัน มรณะก็ปัจจุบัน ว่าถึงรูป  

ก็มีชาติความเกิดอยู่ในปัจจุบัน เพราะว่าธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ที่มาประกอบขึ้นเป็นรูป

กายนี้ เป็นสิ่งที่เสื่อมสิ้นไปอยู่เสมอ ไม่มีเวลาหยุดว่าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีธาตุดิน 

น�้า ไฟ ลม เป็นอาหารเข้ามาทดแทนสืบต่อไป แปลว่า ดับคือหมดสิ้น แต่ก็มีเกิดเข้า

มาต่อเป็นสันตติคือความสืบต่ออยู่ดังนี้ ทุก ๆ คนจะต้องบริโภคอาหาร การบริโภค

อาหารนีก้ดู็เพยีงอาหาร คอืค�าข้าวทีบ่รโิภคกนั วนัละหนึง่มือ้ สองมือ้ สามมือ้ เป็นต้น 

แม้จะอดไปสักวัน สองวัน ก็ยังไม่ตายยังอยู่ได้ ถ้าเพียงเท่านี้ก็ยังเป็นการหยาบ  

ถ้าพิจารณาให้ละเอียดยิง่ขึน้แล้วจะเหน็ว่าต้องกนิลมกนัอยูท่กุชัว่ลมหายใจเข้าออก คอื

ต้องหายใจเข้าออกกันอยู่ทุกขณะ ลมหายใจนี้เป็นวาโยธาตุ เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่บ�ารุง

เลี้ยงร่างกาย และในวาโยธาตุคือในลมนี้มีปฐวีมีวาโยมีเตโช อย่างละเอียดปนอยู่ด้วย 

ซึ่งทุก ๆ คนต้องบริโภคลมกันอยู่เสมอเป็นอาหารเข้าไปบ�ารุงเลี้ยงทดแทนสิ่งที่สิ้นไป

หมดไป แสดงว่าธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม ท่ีมาประกอบกนัเป็นกายนี ้ ส้ินไปหมดไปอยูท่กุ

ลมหายใจเข้าออก จึงต้องหายใจเอาธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี้เข้าไปทดแทนกันอยู่ทุกลม

หายใจเข้าออก ความเกดิความดบัของรปูกายอนันี ้จงึมีอยู่ทกุลมหายใจเข้าออก แต่มี 

สนัตตคืิอความสบืต่อ ดบัคอืหมดสิน้ไปแล้วกม็เีกดิต่อไปอกี ตามเหตปัุจจยั เหตกุค็อืกรรม 

กรรมทีส่นบัสนนุชวีติ ปัจจยักค็อือาหาร เมือ่เหตคืุอกรรม ปัจจยัคืออาหาร ยังสนบัสนนุ

อยู่ตราบใด ชีวิตของรูปกายอันนี้ ก็เป็นไปได้อยู่ตราบนั้น เม่ือส้ินกรรมท่ีสนับสนุน  

สิ้นอาหารที่สนับสนุน รูปกายอันนี้ก็ดับ โดยที่ไม่มีเกิดขึ้นมาทดแทนอีก หรือหายใจ

ออกแล้วไม่หายใจเข้าอีก ก็เป็นอันสิ้นสุดของชีวิต ส่วนนามธรรม หรือใจนี้เล่า ก็ดังที่

ได้กล่าวแล้วว่า เวทนา สัญญา วิญญาณนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์คือเรื่อง และเรื่อง 

ทัง้หลายทีผ่่านเข้ามาในใจนี ้กม็ากมายมีอยูท่กุขณะจิต เป็นเรือ่งรปูบ้าง เรือ่งเสยีงบ้าง 

เป็นต้น และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์อย่างหนึ่ง  

แล้วก็ดับไป รับอารมณ์อย่างอื่นก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไป เป็นไปอยู่ดังน้ีรวดเร็วย่ิงกว่า

ความเกิดความดับของรูปกายยิ่งนัก
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พจิารณาให้เหน็ดงันีแ้ล้ว กจ็ะเกิดความรูข้ึน้ว่า นามรปูนี ้มแีต่ความเกดิ ความดบั 

ความเกิดความดับย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ ก็เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งอีกประการหนึ่งซึ่ง

เป็นความรู้ยิ่งขึ้นไปจากความรู้สามัญ

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมสัง่สอนโดยปรยิาย คอืทางเป็นอันมาก กเ็พือ่ทีจ่ะ

ให้รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริง คือความเกิดความดับดังนี้ แต่การที่จะพิจารณาให้เข้า

ถึงสัจจะ คือความจริงดังนี้ได้ ก็จะต้องตั้งสติคือความรู้เพ่งพินิจเข้ามาดูที่กายเวทนา 

จิตธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน แม้จะยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็ได้ทั้งนั้น  

ลมหายใจเข้าออกกไ็ด้ อิริยาบถกไ็ด้ อาการ ๓๑, ๓๒ กไ็ด้ ธาต ุ๔ ก็ได้ หรอืพจิารณา

ถึงศพในภายนอกเทียบเข้ามาถึงกายอันนี้ก็ได้

ดงัเช่นทีไ่ด้แสดงไว้ถงึบรรพทีว่่าด้วยป่าช้า ให้พจิารณาศพทีท่ิง้อยูใ่นป่าช้าหรอื

นึกถึงศพเช่นนั้น ซึ่งตายวันหนึ่ง สองวัน สามวัน มีสีเขียวขึ้นอืด และนึกเทียบเข้ามา

ว่ากายนีก้จ็ะต้องเป็นเช่นนัน้ หรือพิจารณาว่าศพทีท้ิ่งไว้เช่นนัน้ กม็สีตัว์ต่าง ๆ ทัง้สตัว์ใหญ่ 

สัตว์เล็ก มากัดกิน และพิจารณาเทียบเข้ามาถึงกายนี้ว่า ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น หรือว่า

พิจารณาถึงซากศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้า หรือนึกถึงซากศพเช่นนั้น ซึ่งได้ถูกสัตว์กัดกินจน

เหลืออยู่แต่โครงกระดูกแต่ก็ยังเปื้อนเลือดเปื้อนเนื้ออยู่ พิจารณาเทียบเข้ามาถึงกาย

อันนี้ว่าก็จะต้องเป็นเช่นนั้น ดังนี้ก็ได้ ความพิจารณาเช่นนี้ รวมเข้าแล้วก็จะท�าให้เห็น

ความเกดิความดบั ดงัท่ีกล่าวแล้ว และเม่ือเป็นเช่นนี ้ความรูเ้ช่นนีก้จ็ะเป็นตวัอภญิญา

อย่างหนึง่ ซึง่จะท�าให้สลัดความยดึถอืเกีย่วเกาะ พร้อมทัง้ความทกุข์ทัง้หลายให้ตกลง

ไปจากใจได้ตามควรแก่ความอบรมปฏิบัติ

๑ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๘
อภญิญา ๒ ปหานะในอวชิชา ภวตัณหา

พระพทุธเจ้านัน้ทรงเป็นพระผูรู้้ ผูเ้หน็ เป็นผูต้ืน่ข้ึนจากความหลบั คอื อวชิชา 

ความไม่รู้ โมหะ ความหลง ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ให้เห็นให้ตื่นขึ้นจากหลับ และ

ธรรมทีท่รงแสดงนัน้ กม็เีหตผุลทีผู่ฟั้งอาจตรองตามให้เหน็จรงิได้ เพราะได้ทรงจ�าแนก

เหตผุลให้มองเหน็ ไม่ใช่ทรงแสดงไม่จ�าแนกเหตผุลทีท่รงแสดงนัน้ เหต ุก็คอืส่ิงทีท่�าให้

บังเกิดผล ผล ก็คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นโดยเป็นผลของเหตุนั้น และเหตุผลที่ทรงจ�าแนกนี้ 

ก็ทรงจ�าแนกที่บุคคลนี้เอง

เพราะฉะนัน้ เมือ่ทรงแสดงธรรมให้ท�าความรูก้�าหนดนามรปูทีเ่กดิดบัอยู่เพือ่

ให้รู้ให้เห็นความเกดิดบัของนามรปูตามเป็นจรงิแล้ว กไ็ด้ทรงแสดงเพือ่ให้รูใ้ห้เห็นเป็น

เหตุละ อวิชชา กับ ภวตัณหา อันเป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลาย ตั้งต้นแต่ 

ชาตทุิกข์ ทุกข์คือชาตคิวามเกดิเป็นต้น ความรูอั้นเป็นเหตุละนีก้สื็บเนือ่งมาจากความรู้

ก�าหนด นามรูป ที่เกิดดับอยู่นี้เอง เพราะว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นความเกิดความดับของนาม

รปูกย่็อมเป็นเครือ่งละอวชิชาและภวตณัหาต่อไปด้วย เมือ่ยงัมไิด้ก�าหนดนามรปูทีเ่กดิ

ดับอยู่ตามความเป็นจริง เมื่อรู้เม่ือเห็นนามรูปคราวใด ก็ย่อมยึดถือนามรูปท่ีรู้ท่ีเห็น

น้ันคราวน้ัน ความรูค้วามเหน็นามรปู และยดึถอืดงันี ้เป็นความรูส้ามญัดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

ทุก ๆ คนต่างก็รู้ก็เห็นนามรูปของตนอยู่ รู้นาม ก็คือเมื่อเสวยเวทนาอะไร สุขทุกข์

อย่างไร ก็รู้เหมือนกัน จ�าอะไรได้ก็รู้ คิดอะไรก็รู้ เห็นอะไร ได้ยินอะไร ก็รู้สึกเห็น  

สิง่น้ัน สิง่นี ้ดงันีเ้ป็นนาม รูร้ปู กเ็หมอืนกนั เม่ือส่องดกูระจกกม็องเห็นเงาหน้า หรอื
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เงารูปของตนในกระจก ถ่ายรูปก็มองเห็นรูปของตน และนอกจากนี้ นามเหล่าน้ัน 

ก็เนื่องไปจากรูปเป็นส่วนมาก เพราะเหตุว่าอายตนะภายใน ตา หู จมูก ล้ิน กาย  

กเ็ป็นรปู อายตนะภายนอกท่ีคู่กนั รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ กเ็ป็นรปู อายตนะ

ที่ ๖ คือมโนหรือใจ แม้จะเป็นนาม คือไม่ใช่รูป แต่ก็เนื่องอยู่กับรูป เรื่องราวที่คู่กัน

กบัใจ แม้จะไม่ใช่รปูกเ็นือ่งอยูก่บัรูป เพราะฉะนัน้ อารมณ์ของจติอนัเป็นทีเ่กดิขึน้ของ

นามธรรมทั้งหลาย ส่วนใหญ่ก็ไปจากรูป เพราะฉะนั้น รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นที่เกิดส่วน

ใหญ่ของนาม และเป็นสิง่ทีป่รากฏแก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย ทีเ่ป็นประสาททัง้หมด

เพราะฉะน้ัน ต่างก็รูก็้เหน็รปูกายกนัอยู่ และรปูกายนีเ้องกเ็ป็นทีรู้่จกักนัส�าหรบั

คนอื่น เพราะแต่ละคนท่ีเห็นกันรู้จักกันก็ด้วยรูปกายนี้แหละ หาได้รู้ได้เห็นเข้ามาถึง

นามธรรม คือใจของกันและกันไม่  นอกจากผู้ที่ได้เจโตปริยญาณเท่านั้น หรือผู้ที่มี

กิเลสในใจยังเกิดข้ึนแรง แสดงออกมาทางหน้าตาและกิริยาอาการทางกาย ก็ท�าให้รู้

ได้ว่าก�าลังมีใจเป็นอย่างไร เช่น ก�าลังมีใจชอบหรือก�าลังมีใจชัง โกรธแค้นขัดเคือง  

ดังนี้เป็นต้น

สมมต-ิบัญญัติ

เพราะฉะนั้น ที่รู้ที่เห็นกันอยู่นี้ ต่างก็รู้เห็นกันอยู่ดังนี้ แต่รู้เท่าใดเห็นเท่าใด 

ก็ยึดถือเท่านั้น โดยเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา หรือเป็นเขา เป็นของเขา 

เป็นตัวตนของเขาตามสมมติบัญญัติทั้งหลาย และนอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าเท่ียง  

ว่าเป็นสขุ ว่าสวยงามต่าง ๆ ความเหน็ ความรู้ ดงันี ้พระพทุธเจ้าทรงเรยีกว่า อวชิชา 

ทีแ่ปลว่า ความไม่รู ้เพราะรูเ้หมอืนไม่รู ้หรอืว่ารูผ้ดิ รูห้ลง ด้วยว่าตามสจัจะคือความจรงิ

ของพระพุทธเจ้านั้น สมมติบัญญัติท้ังหลาย สมมติ ก็คือความหมายรู้กัน บัญญัติ  

ก็คือแต่งตั้ง เพราะว่าจะต้องมีความหมายรู้กัน ส�าหรับที่จะพูดจากันที่จะเรียกร้องกัน 

เพราะฉะนัน้ จงึต้องมบีญัญตัคิอืแต่งตัง้ขึน้ นีเ้ป็นธรรมดาโลก เหมือนอย่างว่ากองท้ังห้า 

คือขันธ์ทั้งห้านี้ รูปขันธ์กองรูป ก็คือ กองของธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม ที่มากองรวมกัน

เข้าเป็นรูปขันธ์ ก็บัญญัติคือแต่งตั้งขึ้นว่า ให้กองรูปน้ีจงเป็นรูปขันธ์ กองนี้ก็เป็นรูป

ขันธ์ข้ึน และค�าว่ารูปขันธ์น้ี ก็เป็นสมมติคือเป็นที่หมายรู้กันรับรองกันเรียกกันทั่วไป 
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สขุ ทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุท่ีทกุๆคนเสวยกนัอยู ่รบักนัอยู ่ก็แต่งตัง้ขึน้ว่า 

เจ้าจงเป็นเวทนาขนัธ์นะ ส่วนนีก้เ็ป็นเวทนาขนัธ์ขึน้ นีเ้ป็นบญัญตั ิแล้วกเ็ป็นท่ีหมายรู้

กันว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ รับรองกัน เรียกกัน สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน 

คราวน้ี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้รวมกันเข้าก็แต่งตั้งขึ้นว่า ทั้ง ๕  

ที่มารวมกันเข้านี้จงเป็นสัตว์บุคคลนะ ก็เป็นสัตว์บุคคลขึ้น จงเป็นชายเป็นหญิงนะ  

กเ็ป็นชายเป็นหญงิขึน้ หญงิชายนีจ้งชือ่น้ันช่ือนี ้ตลอดจนถึงเป็นนัน่เป็นนีน่ะ กเ็ป็นข้ึน 

ดังนี้เป็นบัญญัติ ก็หมายรู้กัน รับรองกัน พูดจากัน ก็เป็นสมมติ สมมติบัญญัตินี้ 

จึงต้องมีอยู่เป็นธรรมดาโลก แต่ว่าเม่ือยึดถือสิ่งที่สมมติบัญญัติขึ้นนี้ว่าเป็นจริงเป็นจัง 

เป็นตัวตนเราเขาก็ดี ยึดถือว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นของสวยงามน่ารักน่าชมก็ดี

ดังนี้ ความเห็น ความรู้ ที่เป็นเหตุยึดถือดังนี้ก็เป็น อวิชชา และความที่ยึดถือก็เป็น 

ตัณหา ซึ่งมีอาการเป็นความอยากและยึด ความอยากและยึดนี้ ลักษณะที่ส�าคัญ  

ก็คืออยากและยึดว่าเป็นตัวเราสืบมาเป็นของเรา ความอยากยึดว่าเป็นตัวเราขึ้นนี้  

เรยีกว่า อหงัการ คือท�าให้เป็นเราขึน้ สร้างให้เป็นเราขึน้ ความอยากและยึดว่าของเรา 

เรียกว่า มมังการ คือกระท�าหรือสร้างให้เป็นของเราขึ้น

ลักษณะอวชิชาและภวตัณหา

เพราะฉะนัน้ อวชิชาคือความไม่รู ้อนัหมายถึงรูน้ัน่แหละแต่ว่ารูผ้ดิ รูห้ลงอนั

เป็นความรูท้ีเ่ป็นเหตุให้เกิดความอยากและยึดถือ ความรู ้ความเห็น ดงันีเ้ป็น อวชิชา 

ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า ไม่รู ้คอืไม่รู้ในสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ ความอยากยึดซึง่มีลักษณะ

ส�าคัญ คืออยากและยึดถือว่าเป็นตัวเราสืบมาเป็นของเราดังนี้ เป็น ภวตัณหา

อวชิชาและภวตณัหาดงันี ้เป็นสิง่ทีม่อียู่แก่จติใจทีเ่ป็นสามญัทัว่ไป ซึง่พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้และตรสัแสดงบอกไว้ว่า ยังมีอวชิชาและภวตณัหาอยู ่และนีเ่ป็นอวชิชา นีเ่ป็น

ภวตัณหา นี่เป็นอวิชชา ก็คือความรู้ ความเห็นในนามรูป ท่ีเข้าใจกันว่ารู้ ว่าเห็น  

แต่เป็นความรู้เห็นท่ียึดถือดังท่ีกล่าวมาแล้ว รู้เห็นเท่าใดก็ยึดถือเท่านั้น มีตัวเรา 

ของเราออกไปครอบคลุมอยู่เต็มไปหมดเท่านั้น
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พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตักเตือนให้รู้ว่า นี่เป็นตัวอวิชชานะ ไม่ใช่เป็นวิชชา 

คอืความรู้ดอก คราวนีค้วามอยากและยดึถอืว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา ทีอ่อกไปรบัรอง

อารมณ์ทั้งหลายอยู่นี่ก็เป็น ภวตัณหา คือเป็นตัณหาในภพ คือเป็นตัวความอยากที่

เป็นเหตใุห้ยดึถืออยูใ่นภพคือความเป็น ได้แก่ความเป็นเรา นีเ่ป็นภวตัณหาดอก ไม่ใช่

เป็นตัวตนอะไรจริงจัง

เพราะฉะน้ัน นามรปูอันนีจ้งึกลายเป็นตวัเหตุให้เกิดทกุข์ด้วย เป็นตวัทกุข์ด้วย 

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าตวัเราหรอืของเรานี ้ได้ออกไปรบัรองอยูใ่นอารมณ์ทัง้หลายทีป่ระสบ

พบผ่านเต็มไปหมด เป็นต้นว่าเมื่อเห็นอะไรก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้เห็น และเม่ือตัวเรา

เป็นผูเ้หน็ สิง่ทีเ่ห็นนัน้บางอย่างเราก็ชอบ บางอย่างเรากไ็ม่ชอบ เมือ่ได้ยินอะไรก็มตีวั

เราออกไปรับว่า ตัวเราได้ยินเสียงบางอย่างเราก็ชอบ เสียงบางอย่างเราก็ไม่ชอบ  

เมื่อได้กลิ่น ได้รส ได้ถูกต้อง ได้คิดถึงเรื่องอะไร ก็รู้สึกว่าตัวเรานี้เองเป็นผู้ได้รส  

เป็นผู้ได้กล่ิน เป็นผู้ได้ถูกต้อง เป็นผู้ได้คิด บางอย่างตัวเราก็ชอบ บางอย่างตัวเรา 

ก็ไม่ชอบ เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดความชอบบ้าง ความชังบ้าง ความติดอยู่ที่เรียกว่า 

ความหลงบ้างในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ตัวเราทั้งนั้น ตัวเรานี่เองเป็นผู้ชอบ ตัวเรา

นี่เองเป็นผู้ไม่ชอบ ตัวเรานี่เองเป็นผู้ติด หรือเป็นผู้หลง

การปฏบิัตเิพื่อละอวชิชาและภวตัณหา

คราวนี้ถ้ามาพิจารณาดูให้ดีว่า ตัวเรานี่อยู่ที่ไหนกัน สมมติว่าตัวเรามีสมมติ

บัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ และยึดถือในสมมติบัญญัติขึ้น แต่ว่าบางคราวได้รับการ

รับรองไม่สมยศสมเกียรติก็เกิดไม่ชอบขึ้น หรือว่าบางคราวก็ได้รับรองอย่างดี หรือ 

ได้รับสรรเสริญ ก็เกิดยินดีขึ้นดังนี้เป็นต้น ก็พิจารณาลงไปว่าตัวเราที่มีสมมติบัญญัติ  

มียศ มีเกียรติ อะไรเป็นต้น หรือเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเป็นต้นนั้น อยู่ที่ไหน ที่มาท�าให้

หัวใจต้องวุ่นวาย ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง เป็นต้น ตัวเราอยู่ที่รูปหรือ ก็รูปอันนี้เป็นสิ่งที่

ประกอบขึน้ด้วยธาต ุดนิ น�า้ ไฟ ลม เป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งต้องแปรปรวน ซึง่ในทีส่ดุกต้็อง

แตกสลายกลายเป็นศพ ถ้าหากว่าเขาไม่น�าไปเผาไปฝังเสียกต้็องกลายเป็นศพเน่าเป่ือย



148 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ดงัเช่นทีแ่สดงไว้ในบรรพว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการว่า เหมอืนอย่างศพทีเ่ขาทิง้

ไว้ในป่าช้า ตายวนัหนึง่ สองวนั สามวนั ขึน้พองมสีเีขยีวน่าเกลียด ร่างกายนีก้ฉ็นันัน้ 

ถ้าเม่ือเป็นศพแล้วไม่มีใครเขาจดัอย่างไร หรอืแม้มใีครเขาจดัใส่โลงไว้กจ็ะต้องเป็นเช่นนี้ 

และถ้าเขาปล่อยท้ิงไว้ในป่าช้ากจ็ะต้องมีสตัว์มากดักนิ สตัว์ใหญ่บ้าง สตัว์เลก็บ้าง และ

เมื่อเขาปล่อยทิ้งไว้ในป่าช้า ต้องมีสัตว์มากัดกินดังนั้น อย่างน้อยก็จะเหลือเป็น 

โครงร่างกระดูก ยังเปื้อนเลือดติดอยู่ด้วยเนื้อและเลือด และถ้าเขายังทิ้งไว้เช่นนั้น  

ก็คงเป็นร่างกระดูกท่ีปราศจากเน้ือเพราะว่าถูกสัตว์กัดกินไปหมด เหลือแต่เลือดที่ยัง

เปื้อนอยู่ ยังผูกเป็นร่างกระดูกดังนี้ เป็นต้น

ถ้าหากว่ากายอันนี้จะเป็นตัวเป็นตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็กายอันนี้ยังต้องเป็น 

อย่างน้ีแล้ว จะเป็นตวัเป็นตนท่ีไหนกนั แล้วท�าไมจงึจะมาหลงเอารปูกายอนันี ้ว่าเป็นเรา 

ซึง่ท�าให้ต้องเดอืดร้อน ยนิดบ้ีาง ยนิร้ายบ้าง คราวนีห้ากว่าจะมาถอืเอาเวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ เป็นอัตตา คอืตวัตน สิง่เหล่านีก้เ็ป็นส่ิงทีเ่กดิดบัไม่เทีย่ง ต้องแปรปรวน

ไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ก็ไม่ควรจะมาถือว่าเป็นตัวเราให้เดือดร้อนร�าคาญ

พจิารณาอยูด่งันีเ้สมอ มองให้เป็นธรรมดาของนามรปูทีเ่กดิขึน้แล้วต้องดับไป

เสื่อมไป สัจจธรรมก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ ดังนี้แหละเป็นตัวการปฏิบัติอบรมวิชชา 

และวชิชาดังกล่าวนีก้จ็ะรูจ้กัว่า นีแ่หละเป็นตวัอวิชชา นีแ่หละเป็นตวัภวตณัหา ทีเ่ป็น

ตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา ให้บังเกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ความรู้จักขึ้น

ดังนี้นี่แหละเป็นตัวละ คือละอวิชชา ละภวตัณหา ละไปเองไม่ต้องไปคิดละ แต่ความ

รู้นี่เองเป็นตัวละ

ความรู้จกัก�าหนดนามรปูท่ีเกดิดบัอยูอ่นัท�าให้รูจั้กอวิชชา ภวตณัหา ว่าน่ีแหละ

ที่เป็นตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา ขึ้นในนามรูปอันท�าให้บังเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย 

อยู่เสมอ ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเหตุละ ละอวิชชา ละภวตัณหา นี่เป็น อภิญญา คือ 

ความรูย้ิง่ขึน้ไปอกีชัน้หนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ และความรูย่ิ้งดงันีจ้ะพึงปฏบิติั

ให้บังเกิดมีขึ้นได้ โดยปริยายอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น

๒ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๙
วธิที�าจติให้สงบตั้งมั่น

วิธีท�าจิตให้สงบตั้งมั่นอันเป็นทางสมถะ ได้แสดงไว้แล้ว คือ อานาปานสติ  

กายคตาสติ และธาตุกรรมฐาน เพื่อได้เลือกปฏิบัติตามแต่ความประสงค์ เมื่อมุ่งที่จะ

ตัง้จติให้เป็นหนึง่ไม่ให้เทีย่วไป กใ็ช้อานาปานสต ิจติปรารถนาจะเทีย่ว กใ็ห้เทีย่วไปใน

กายและไปในธาต ุคือให้ใช้กายคตาสติและธาตกุรรมฐาน แต่ในการทีจ่ะให้จติเทีย่วไป

นั้นจะประสงค์เพ่งช้า ๆ และให้หยุดตั้งสติอยู่ที่อาการอันใดอันหนึ่งให้ปรากฏชัดก็ได้ 

เช่นท�าสมาธิให้เท่ียวไปในกาย พิจารณา เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา  

ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก จะหยุดตั้งสติก�าหนดดูกระดูก

ให้เหน็เป็นโครงร่างกระดกู ท่ีตนเองเพยีงอาการเดยีวดงันีก้ไ็ด้ เป็นการรวมจติให้อยูท่ี่

เช่นเดียวกัน

ข้อว่าด้วยพจิารณาศพ

แต่ตามที่ได้กล่าวมานั้น เป็นการพิจารณากายที่ยังเป็นอยู่ จะพิจารณากายที่

เป็นศพปราศจากชวีติแล้วกไ็ด้ เป็นการเทยีบเคียงกนั คอืพจิารณากายนีเ้ทยีบเคยีงกบั

ศพที่เขาทิ้งในป่าช้า ตั้งแต่เป็นศพซึ่งตายวันหนึ่ง สองวัน สามวัน ขึ้นพองมีน�้าเหลือง

ไหลจนถึงเป็นกระดูกผุป่น เพื่อท�าจิตให้เกิดความหน่ายและความสงบ และเมื่อได้

พจิารณาเทยีบเคยีงจนคุน้ กจ็ะท�าให้เกดิความไม่กลวัในศพ นีก้เ็ป็นอกีวธิหีนึง่ซึง่กต้็อง

ใช้การพิจารณา
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สมาธ ิ๒ อย่าง

สมาธินั้น กล่าวโดยย่อก็มี ๒ อย่าง คือเป็น อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ 

อย่างหน่ึง อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่อีกอย่างหนึ่ง สมาธิท่ีใช้การพิจารณาให้จิต

เที่ยวไปก็ได้ผลเพียงเฉียด ๆ เพราะจิตไม่รวมเป็นหนึ่ง แต่สมาธิที่รวมจิตไว้เป็น 

อันเดียวเป็นอัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แน่วแน่ได้ เช่น ก�าหนดลมหายใจเข้าออก  

แม้ต้ังสติเป็นไปในกาย แต่ให้รวมอยู่ท่ีอาการใดอาการหนึง่ กใ็ห้เกดิอปัปนาสมาธ ิสมาธิ

ที่แน่วแน่ได้เหมือนกัน

อุปกรณ์ในการปฏบิัติ

อุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้น ต้องมี วิตก คือความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ

วิจาร คือต้ังจิตไว้ให้แน่วแน่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น ให้คลุกเคล้าไปกับ

อารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ด้วยตั้งจุดไว้ท่ีปลายจมูก 

หรือรมิฝีปากเบือ้งบน ซึง่เป็นที ่ๆ ลมผ่านเม่ือเข้าและเม่ือออก กจ็ะต้องใช้วิตกคอืยก

จิตไปให้จับอยู่ที่จุดนั้น และต้องใช้วิจาร คือประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ท่ีจุด 

อันนั้นจุดเดียวในเวลาปฏิบัตินั้น เมื่อใช้วิตก คือ ยกจิตให้จับอยู่ที่จุดนั้น ถ้าเผลอสติ

เมือ่ใด จิตกแ็วบออกไป กต้็องใช้วติก คอื จบัจติมายกตัง้ไว้ท่ีจดุนัน้ใหม่ และคอยประคอง

ให้จิตแน่วแน่คลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์นั้น ไม่ให้พลัดตกไปในอารมณ์อื่น ท่านจึงเปรียบ

วติกเหมอืนอย่างเสยีงตีระฆงัทีแรก เสยีงระฆงักด็งัขึน้ วิจารกค็อืเสียงครางของระฆงันัน้ 

ในการปฏิบัติ ต้องใช้วิตกวิจารดังกล่าวน้ีอยู่เสมอ เพราะจิตนั้นคอยพลัดตกไปจาก

อารมณ์ของสมาธิเท่ียวไปในที่อื่น ก็ต้องใช้วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ และใช้วิจารคือ

ประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อใช้วิตกวิจารอยู่เสมอจนจิต 

เชือ่งเข้าและอยูต่วัมาก กจ็ะเร่ิมได้ผลของสมาธ ิคอืได้ ปีต ิความอิม่ใจให้รู้สกึซาบซ่าน

ไปทั่วตัว หรือมีความรู้สึกซาบซ่านแรงกว่านั้น และจะได้ความสุข คือ สบายกายและ

สบายใจ เมื่อมีความสบายกายและสบายใจ จิตก็จะเป็นเอกัคคตา คือ มีอารมณ์เป็น

อันเดียว ไม่วอกแวก
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ในการปฏิบตั ิเม่ือยังไม่ได้ปีต ิไม่ได้สุข การท�าสมาธกิย่็อมจะรูสึ้กอดึอดัร�าคาญ

เพราะยังไม่ได้ผล และเมื่อใช้วิตกวิจารอยู่เสมอดังท่ีกล่าวมา ปีติสุขก็จะเกิดขึ้นเอง  

และเมื่อสุขเกิดขึ้น เอกัคคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือเป็นตัวสมาธิก็จะ 

เกิดขึ้นเป็นอันได้ผลของสมาธิเป็นขั้นต้น แม้เพียงเท่านี้ก็จะท�าให้เกิดความพอใจใน 

การปฏิบัติ และท�าให้การปฏิบัติงอกงามยิ่งขึ้น

ข้อที่พึงก�าหนดในการปฏิบัติท่ีได้กล่าวในวันนี้ คือ วิตก ความยกจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ความประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ 

ปีติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายกาย สบายใจ และ เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณ์

เป็นอันเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวสมาธิ

๓ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๐
สรุปหมวดกาย

จะได้อธิบายบรรพสุดท้ายในหมวดพิจารณากายในสติปัฏฐานสูตร ซึ่งจะได้

จบลงในวันนี้ ฉะนั้น จึงจะกล่าวสรุปข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นการทบทวนโดยสังเขป 

พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนสตปัิฏฐาน แม้จะมุง่สอนพระ แต่คฤหัสถ์ผูมุ่้งท�าใจให้สงบต้ังม่ัน 

ก็อาจปฏิบัติให้ได้รับผลคือความสุขได้ ฉะนั้น ก็เป็นข้อที่ควรจะทราบ

ในเบื้องต้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดดูเข้ามาท่ีกายของตนนี้

ไม่ดอูอกไปข้างนอก แต่ว่ากายของตนเองนัน้ กป็ระกอบด้วยส่วนทัง้หลายเป็นอนัมาก 

ฉะนั้น ในการที่จะดูก็ต้องดูก�าหนดลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะดูส่วนไหนก็ก�าหนดดูที่

ส่วนนั้น และเมื่อจะเปลี่ยนก็เลื่อนไปดูเป็นส่วน ๆ

เมื่อย้อนกลับเข้ามาตั้งสติดูที่กายตนเอง ก็จะพบว่า ทุก ๆ คน หายใจเข้า

หายใจออกอยู่เป็นปกติ ฉะนั้น ในเบื้องต้น ท่านจึงสอนให้ตั้งสติก�าหนดดูลมหายใจ 

หายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ หายใจเข้าหายใจออก ยาวก็ให้รู้ สั้นก็ให้รู้ และ

ให้รู้กองลมท้ังหมด ดังเม่ือหายใจเข้า กส็งัเกตจดุทีป่ลายจมกู หรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน 

หทัยและนาภี หายใจออกก็จากนาภี หทัย แล้วก็ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน  

แต่ว่าการที่จะส่งจิตให้เข้าไปพร้อมกับลมหายใจและให้ออกมาพร้อมกับลมหายใจ  

จิตก็จะด�าเนินเข้าออกไปมาอยู่ ไม่รวมเป็นจุดเดียว ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ก�าหนดตั้ง

จิตไว้ที่จุดเดียว คือท่ีจุดริมฝีปากเบื้องบน หรือที่ปลายจมูก สุดแต่ว่าเมื่อหายใจเข้า
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หายใจออก ลมจะกระทบที่จุดใด ให้มีความรู้อยู่ที่จุดนั้น และก็เป็นอันรู้ลมหายใจ 

เข้าลมหายใจออกด้วย เหมอืนอย่างเลือ่ยไม้ผู้ท่ีเล่ือยไม้ ก็จบัตาดอูยู่ท่ีตรงไม้ท่ีก�าลังเล่ือย 

แต่ว่าไม่ได้ดทูีต่วัเลือ่ยทัง้หมดทีเ่ลือ่นไปเลือ่นมา มองดอูยูท่ี่ตรงจดุท่ีเลือ่ยกบัไม้กระทบ

กันน้ันเพียงจุดเดียว เมื่อตั้งจิตให้อยู่จุดเดียวดังนี้จิตก็จะสงบละเอียด กายก็จะสงบ

ละเอียด ลมหายใจก็จะสงบละเอียดเข้า จนบางทีรู้สึกว่าจะไม่หายใจ แต่ก็ต้องมีลม

หายใจอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ปล่อย ต้องก�าหนดจิตอยู่ แม้จะไม่รู้สึกว่าหายใจ 

ก็ต้องก�าหนดอยู่ที่นิมิต คือที่จุดก�าหนดแห่งลมหายใจ ไม่ปล่อยสติออกไป

คราวนี้ เมื่อจะก�าหนดกายส่วนอื่นต่อไปอีก ก็ท�าให้สองอย่าง อย่างหนึ่งทิ้ง

ลมหายใจ ไปก�าหนดกายส่วนอ่ืนต่อไป อีกอย่างหนึ่งไม่ทิ้งลมหายใจ คงก�าหนด 

ลมหายใจอยูเ่ป็นหลัก และก็ก�าหนดกายส่วนอืน่ควบคูไ่ปด้วย แต่การก�าหนดควบคู่ไปนี้ 

ใช้ได้ในขณะท่ีจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่ง และในขณะท่ีจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งนี้ การใช้คิด

ควบคู่ไปก็เป็นประโยชน์ส�าหรับจะได้เป็นเครื่องช่วยไม่ให้จิตออกไปข้างนอก เมื่อจะ

ออกไป ก็ออกไปอยู่ภายในกายอันนี้

ส่วนอืน่ทีจ่ะควรก�าหนดให้รูน้ัน้ กค็อืให้รูอ้ริยิาบถส�ารวจดกูายของตนว่าอยูใ่น

อริยิาบถอนัใด เช่นน่ังอยู ่กใ็ห้รู ้และมีอิริยาบถน้อย เช่นวางเท้า วางมอือย่างไร กใ็ห้รู้ 

มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถ

เมื่อรู้อิริยาบถดังนี้แล้ว ก็ตรวจดูร่างกายให้ละเอียดขึ้นไปอีก คือดูว่าร่างกาย

อันนี้ประกอบด้วยอวัยวะอาการต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

และทีไ่ม่ปรากฏแก่ตากค็อื เนือ้ เอ็น กระดกู และอวัยวะภายในต่าง ๆ การเท่ียวตรวจดูนี้ 

ในเบือ้งต้นจะตรวจดใูห้ทัว่ไปก่อน หรอืจะจบัขึน้มาดใูห้ชดัทลีะอย่างก็สดุแต่ความพอใจ

เมื่อตรวจดูปรากฏอาการต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้ ก็พิจารณาสรุปลงไปอีก 

ชั้นหนึ่งว่า ร่างกายนี้ ส่วนอันใดที่แข้นแข็งก็เรียกว่าเป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็พิจารณา

ยกเอาธาตุดินไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า ก็พิจารณายก

เอาธาตนุ�า้ไว้เสยีส่วนหนึง่ ส่วนอนัใดทีอ่บอุน่กเ็ป็นเตโชธาต ุธาตุไฟ กพ็จิารณายกเอา

เตโชธาตไุว้เสยีส่วนหนึง่ ส่วนอนัใดทีพ่ดัไหวกเ็ป็นวาโยธาตุ ธาตลุม กพ็จิารณายกเอา

ธาตุลมไว้เสียส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เป็นอากาศคือช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุ



154 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ธาตตุ่าง ๆ เหล่านี ้ก�าหนดพจิารณาดกูจ็ะรูแ้ละแยกออกได้ แต่ว่าตามความ

เป็นจริงนั้น ถ้าธาตุทั้งหลายแยกกัน ไม่รวมกัน ความเป็นกายที่แปลว่าประชุมก็ไม่มี 

ชีวิตก็ไม่มี แต่เพราะธาตุทั้งหลายยังรวมกันอยู่ ความเป็นกายท่ีแปลว่าประชุม  

อันประกอบด้วยชีวิตก็มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ยังหายใจอยู่ ยังผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ 

อวัยวะอาการต่าง ๆ ทั้งภายนอกภายในยังท�าหน้าที่ของตนอยู่ เป็นกายที่มีชีวิตอย่าง

สมบูรณ์เช่นกายที่เป็นอยู่นี้

ครั้นพิจารณาดูกายที่ยังมีชีวิตอยู ่สมบูรณ์นี้แล้ว ก็พิจารณาสืบไปอีกว่า  

กายอันนี้เอง เมื่อธาตุทั้งหลายไม่รวมกัน วาโยธาตุ คือธาตุลมดับ ส้ินลมอัสสาสะ

หายใจเข้า ปัสสาสะหายใจออก เม่ือธาตุลมดับ ธาตุไฟก็ดับ กายที่เคยอบอุ่นก็เป็น

กายทีเ่ยน็ ต่อจากนัน้อาโปธาต ุธาตนุ�า้ ปฐวีธาต ุธาตดิุนกส็ลายไปโดยล�าดบั ในทีสุ่ด

ก็สลายไปหมด กลายเป็นอากาศธาตุคือช่องว่าง เป็นอันว่าไม่มี เดิมก่อนที่ทุก ๆ คน

เกิดมา กายอันนี้ก็ไม่มี ในที่สุดกายอันนี้ก็จะกลับไม่มีเหมือนอย่างเดิม

ป่าช้า ๙

พิจารณากายท่ีดับธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นไป โดยล�าดับดังนี้อีกชั้นหนึ่ง และ 

ก็จะรู้สกึว่า กายทีดั่บแล้วเช่นนีเ้รยีกว่าเป็นศพ ศพนัน้กไ็ม่ใช่กายทีไ่หน กก็ายอนันีเ้อง 

เมือ่ธาตทุัง้หลายยังประชมุกันอยู่ก็เป็นกายทีม่ชีวิีต เมือ่ธาตทุัง้หลายดบัแตกสลายออก

ไปก็กลายเป็นศพ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสสอนให้พจิารณากายอนันี ้ แต่ในการพจิารณานัน้ 

เมือ่เป็นกายท่ีมีชวีติ จะพจิารณาให้เป็นศพนัน้เป็นการยาก จงึสอนให้พจิารณาศพจรงิ ๆ 

และเทียบเคียงเข้ามา เพราะทุกๆคนก็จะต้องเคยพบคนเจ็บคนตาย โดยเฉพาะคือจะ

ต้องเคยพบศพ แต่ว่าศพในบัดน้ีได้มีการจัดการตกแต่ง ความจริงของศพไม่ปรากฏ 

ฉะนั้น ก็ต้องอาศัยพิจารณาไปตามเค้าคือ

๑. นกึดศูพท่ีสิน้ชวีติไปแล้วหน่ึงวนั สองวนั สามวนั เป็นศพข้ึนพองมสีเีขยีว 

น่าเกลียด มีน�้าเหลืองไหล
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๒. ต่อไปก็คิดถึงศพที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกิน เช่น ศพที่ทิ้งไว้ ถูกกา ถูกแร้ง 

ถูกนกตระกรุม ถูกสุนัข ถูกสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ต่าง ๆ กัดกิน

๓. เม่ือเป็นเช่นน้ี ก็นึกถึงศพท่ีมีเนื้อหลุม เพราะถูกสัตว์กัดกินดังกล่าวมา

นั้น แต่กย็งัไม่หมด ยังเป้ือนเปรอะอยูด้่วยเน้ือและเลือด และโครงกระดกูยงัมเีส้นเอน็

รงึรดั

๔. สืบไป ก็นึกถึงศพที่ไม่มีเนื้อเหลืออยู่แล้ว แต่ก็ยังเปื้อนเลือด โครงร่าง

กระดูกก็ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด

๕. ต่อจากนัน้ กน็กึถงึศพทีป่ราศจากเนือ้ ปราศจากเลอืด มโีครงร่างกระดกู

ยังคุมกันอยู่เพราะยังมีเส้นเอ็นรึงรัด

๖. จากนั้น ก็นึกถึงศพที่เส้นเอ็นรึงรัดนั้นหมดไปแล้ว โครงกระดูกที่รวมกัน

อยูก็่กระจัดกระจายไปคนละทาง กระดูกเท้าไปทางหนึง่ กระดกูมือไปทางหนึง่ กระดกูขา 

กระดูกตะโพก กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง กระดูกหน้าอก กระดูกแขน กระดูก

หัวไหล่ กระดูกคอ กระดูกคาง กระดูกฟัน จนถึงกะโหลกศีรษะ ก็หลุดไปคนละทาง 

ก็กลายเป็นอัฐิ คือกระดูก

๗. แต่เมื่อยังเป็นกระดูกใหม่อยู่ ก็ยังเป็นสีขาว

๘. ครั้นล่วงปีไปแล้วก็เป็นกระดูกเก่า รวมเป็นกอง ๆ อยู่

๙. ต่อจากนัน้กก็ลายเป็นกระดกูผปุ่นละเอยีด เม่ือถูกลมพัดกป็ลิวกระจัดกระจาย

ไปจนสิ้นชื่อที่จะเรียกว่ากระดูก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้ ดูไปทีละส่วน ดูกายที่มีชีวิต และ

กด็คูาดไปถงึกายท่ีไม่มีชวีติ ซ่ึงทุก ๆ กายกจ็ะต้องเป็นไปอย่างนัน้ ในการดนูีก้อ็าจจะ

มีความกลัว ความกลัวนั้นโดยปกติ มักจะเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากความว้าเหว่และ

ก็นึกว่าจะมีสิ่งที่เป็นภัยอันตราย แต่ถ้าดูให้รู้ว่าอะไร อย่างไร และสิ่งที่ดูนั้นความจริง

ไม่ใช่เป็นภัยอันตราย เม่ือมีความรูด้งันีก้จ็ะเลกิกลวัไม่กลวั และเมือ่ดจูนเกดิความไม่กลวั

ดงักล่าวนีก้จ็ะท�าให้เป็นคนกล้าเผชิญต่อความจริง จะไม่กลวัส่ิงทีเ่รยีกว่าผ ีคอืไม่กลัวผี
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ตรวจดูบ้าน

การพิจารณาดูกายดังที่กล่าวมานี้ จิตจะท่องเที่ยว แต่ก็คล้าย ๆ กับว่าย้าย

ไปอยูบ้่านใหม่ ในเบือ้งต้น กจ็ะต้องเท่ียวดเูสียให้จนท่ัวว่า มอีะไรอยูท่ีไ่หนบ้าง คราวนี้

ถึงคราวที่จะพักจริง ๆ จะนอน จะนั่ง ก็จะต้องหยุดนั่งหยุดนอนอยู่แห่งเดียว ไม่ใช่

เดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลา ถ้าเดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นอันว่าไม่ต้องพัก ฉะนั้น 

ตรวจดูบ้านของเราเหน็ตลอดทัง้บ้านแล้ว จะตัง้เก้าอีน้ัง่พกัทีไ่หน จะตัง้เตยีงนอนส�าหรบั

นอนพกัทีไ่หน อันน้ีกส็ดุแต่พอใจ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสับอกวธิไีว้หลายอย่างดงัทีก่ล่าว

มานี้ คือตรัสชี้ให้เข้ามาดูกายอันน้ีแหละ ดูให้ทั่ว แล้วคราวนี้ ใครจะต้องการพักนั่ง

นอนที่ไหนก็นั่งพักนอนพักเอาได้ตามชอบใจ จะนั่งพักนอนพักอยู่ที่ลมหายใจ ด้วยตั้ง

สติก�าหนดลมหายใจเพียงจุดเดียวเท่านั้นก็ได้ หรือจะนั่งพักนอนพักอยู่ที่อาการ ๓๒ 

เช่นว่าจะตัง้จดุพจิารณาอยูท่ีก่ระดกู ให้โครงกระดกูปรากฏกไ็ด้ หรอืว่าจะพอใจในการ

พจิารณาศพ อยูก่บัศพกไ็ด้ แปลว่าจะอยู่กบัส่วนเป็น หรอืว่าจะอยู่กบัส่วนตาย จะอยู่

ในจุดไหน สุดแต่จะพอใจ จะพอใจลมหายใจเข้าออก ก็ตั้งสติก�าหนดให้จิตตั้งมั่นแน่ว

แน่อยู่ในจุดนี้เพียงจุดเดียว ถ้าจิตจะต้องการเที่ยว ก็ให้เที่ยวไปในส่วนอื่น แต่ให้อยู่

ภายในกายอันนี ้จะให้เป็นความคดิสองอย่างประกอบไปด้วยกนักไ็ด้ แต่กย็งัไม่เป็นสมาธิ 

เมื่อจะเป็นสมาธินั้นก็ต้องมาอยู่ในจุดเดียว

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๔



ครั้งที่ ๑๑
ดูภายนอก-ดูภายใน

ในบัดนี้ ขอให้ตั้งสติประมวลเข้ามาอยู่ที่กายของทุก ๆ คน ใจอาจวิ่งออกไป

ตามกังวล เพราะทุก ๆ คนย่อมมีกังวลในการงานบ้าง ในญาติบ้าง ในที่อยู่อาศัยบ้าง  

ในสิ่งอื่น ๆ อีกบ้าง ฉะน้ันก็ให้มีสติระลึก สัมปชัญญะ รู้ตัว ตั้งใจว่าจะพักกังวล 

ต่าง ๆ ไว้ น�าใจเข้ามารวมอยูท่ีก่ายอนันีก่้อน และเม่ือพอใจในอานาปานสติ สติก�าหนด

ลมหายใจเข้าออกกต็ัง้จติให้ม่ันอยู่ท่ีนมิิตคือทีก่�าหนดใจ เมือ่ก�าหนดทีร่มิฝีปากข้างบน

หรือทีป่ลายกระพุง้จมกูซึง่เป็นทีล่มกระทบเม่ือเข้าและเม่ือออก กใ็ห้ตัง้จติก�าหนดไว้ที่

จุดนั้น หรือว่าจะตั้งไว้ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ได้อธิบายแล้ว

จะยกเอาจุดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านเป็นจุดส�าหรับตั้งจิต เพื่อเป็น

ตัวอย่างในการอธิบาย การตั้งจิตก�าหนดที่จุดดังกล่าวนี้ ให้มีสติระลึก มีสัมปชัญญะ 

รู้ทั่วอยู่ท่ีจุดน้ัน หายใจเข้าถึงจุดนั้นก็ให้รู้ หายใจออกถึงจุดนั้นก็ให้รู้ แต่ว่าการดูลม

หายใจให้รู้นี้ ตามสติปัฏฐานมุ่งดูให้รู้ภายใน ให้รู้ภายนอก ให้รู้เกิด ให้รู้ดับ

ดูภายนอก นั้น โดยวิธีคิดพิจารณาอย่างหนึ่ง คือให้รู้ลมโดยสมมติบัญญัต ิ

ลมหายใจทีจ่ะกระทบรมิฝีปากเบือ้งบน หรอืทีป่ลายกระพุง้จมูกน้ัน เมือ่กล่าวโดยสมมติ

บัญญัติก็ว่าลมหายใจ ดังที่ทุก ๆ คนเมื่อก�าหนดก็รู้สึกอยู่ นี้เรียกว่า ดูภายนอก
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ดูภายใน นั้น ลมหายใจนี้เอง เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ คืออย่างละเอียด ก็เป็น 

ธาตุ ๔ ประกอบกัน ดังเมื่อใช้มือมารอไว้ที่ใกล้จมูก และหายใจออกให้ลมมากระทบ 

ก็จะรู้สึกมีส่วนแข้นแข็งที่มากระทบนั้น มีส่วนพัดไหว มีส่วนเอิบอาบชุ่มชื้น มีส่วน

อบอุ่น ส่วนที่แข้นแข็งที่ท�าให้รู้สึกการกระทบ ก็เป็นธาตุดิน ส่วนท่ีรู้สึกชุ่มชื้นก็เป็น

ธาตุน�้า ส่วนท่ีพัดไหวก็เป็นธาตุลม ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟ เป็นอันว่าลมหายใจ 

นั้นเอง เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ก็เป็นธาตุ ๔ นี้เรียกว่า ดูภายใน

ดูทั้งภายนอก คือโดยสมมติบัญญัติว่าเป็นลมหายใจ ดูท้ังภายใน คือดูโดย

ปรมัตถ์ว่าเป็นธาตุ ๔

อีกชั้นหนึ่ง เมื่อดูอยู่ที่ตัวลม ก็เป็นภายนอก แต่เมื่อดูที่จิต คือก�าหนดให้ติด

เป็นนิมิต คือเป็นเครื่องก�าหนดติดอยู่ท่ีจิต นั่นก็เป็นภายใน เหมือนอย่างถ่ายรูป  

รูปที่ถ่ายนั้นเป็นภายนอก ส่วนที่ติดอยู่ในฟิล์ม หรือติดอยู่ท่ีเล็นซ์เป็นภายใน ลมนี้ 

ก็เหมอืนกันก�าหนดดท่ีูส่วนเป็นกาย นัน่กเ็ป็นภายนอก ก�าหนดดทูีจ่ติทีเ่ป็นนมิติปรากฏ

ขึ้นที่จิต นั่นก็เป็นภายใน ก�าหนดดูทั้งที่เป็นภายนอก ทั้งที่เป็นภายใน

เมื่อก�าหนดดูอยู่อย่างนี้ ก็จะเห็นเกิดเห็นดับ เม่ือหายใจเข้าก็นับว่าเป็นเกิด

หายใจออกก็นับว่าเป็นดับ หายใจเข้านั้น โดยที่แท้ก็หายใจเอาธาตุทั้ง ๔ เข้ามาด้วย 

หายใจออกนั้น ก็น�าเอาธาตุทั้ง ๔ ออกไปด้วย จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะลมหายใจ

และบุคคลก็มีความยึดถืออะไร ๆ อยู่ในขณะที่ยังหายใจ เมื่อส้ินลมหายใจ

แล้วกส็ิน้ความรูท่ี้จะให้ยึดถอื ฉะน้ัน จดุมุ่งของการดูกายในส่วนกายทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

แสดงไว้ก็ต้องการดูให้รู้ท้ังข้างในท้ังข้างนอก ให้รู้ทั้งเกิดให้รู้ทั้งดับ แต่ก็ให้ก�าหนดว่า

กายมีอยู่ โดยเฉพาะก็คือลมหายใจมีอยู่ แต่ว่ามีอยู่เพียงส�าหรับจะได้ตั้งสติก�าหนด

ส�าหรับจะได้รู้ แต่ก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไร ๆ ไว้ ก�าหนดว่ากายมี ว่าลมหายใจมี 

และในขณะเดยีวกนักป็ล่อยวางใจจากความยึดถือเกีย่วเกาะ ท�าใจให้ว่าง ท�าใจให้โปร่ง 

ท�าใจให้สบาย ตั้งสติให้แน่วแน่ในอารมณ์ที่ก�าหนดนี้
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ก�าหนดดูเวทนา

ในขณะท่ีนัง่ปฏิบตัอิยู่นี ้กอ็าจจะรูส้กึเป็นทกุข์ เช่นเม่ือยขบบ้าง ถกูยงุกัด บ้าง 

ใจกระสบักระส่ายบ้าง คืออาจจะมท้ัีงทกุข์กายและทกุข์ใจ กใ็ห้ก�าหนดรูว่้าก�าลงัเป็นทกุข์ 

กายไม่สบาย ใจไม่สบาย ไม่สบายเพราะอะไร กจ็ะจบัเหตไุด้ว่ากายไม่สบายเพราะถกู

ยุงกัดเมื่อยขบ หรือเจ็บที่กายส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ให้รู้ว่านี่ทุกข์ เกิดจากอามิส คือสิ่งที่

ท�าให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ คราวนี้ถ้าไม่สบายใจ เช่นอึดอัด ใจตั้งมั่นไม่ลง ก็ให้พิจารณาว่า

ไม่สบายใจ เนื่องมาจากอะไร ก็จะพบเหตุว่า เพราะใจบางทีมีกังวลอยู่กับสิ่งนั้น 

สิ่งนี้ รวมใจไม่ได้ บางทีเพราะยังไม่เคยท�าความสงบ ใจจึงมักแล่นไปทางโน้นแล่นไป

ทางนี ้เพราะไม่เคยท�าให้อยูน่ิง่ จงึไม่เป็นสขุทีจ่ะอยู่นิง่ กใ็ห้รูท้กุข์ใจนีว่้าเกดิจากอามสิ 

คือมีสิ่งที่มาท�าให้เป็นทุกข์ต่าง ๆ คราวนี้ เมื่อก�าหนดดูให้รู้ทุกข์ทั้งทุกข์กายทั้งทุกข์ใจ  

ในขณะปฏบิตัอิยู ่และดใูห้รูว่้ามาจากเหตอุะไร ไม่ยอมแพ้ต่อความทกุข์นัน้ คงตัง้ใจที่

จะปฏบิตัต่ิอไปตามก�าหนด ทกุข์กจ็ะค่อย ๆ สงบไป ใจกจ็ะตัง้มัน่ขึน้ เมือ่ใจตัง้มัน่ขึน้ 

ก็จะมีความสุขขึ้น

อามสิสุข-นริามสิสุข

เมือ่ได้รบัความสขุขึน้ ก็ให้ก�าหนดดูความสุข สุขกายกใ็ห้รู้ สุขใจกใ็ห้รู ้สุขกาย 

เช่นได้รับลมพัดมาต้องกายสบาย ไม่มีความเม่ือยขบ ก็ให้คิดต่อไปว่าที่เป็นสุขนี ้

เพราะอะไร ถ้าความรู้สึกเป็นสุขกายนั้น มีเพราะดินฟ้าอากาศ หรือไม่รู้สึกเมื่อยขบ 

เพราะได้ผลัดเปล่ียนอิริยาบถบ้าง ก็ให้รู้ว่ายังเป็น อามิสสุข สุขที่มีอามิส คือมีสิ่งที่

ท�าให้เป็นสุขอยู่ข้างนอก ถ้ามีความสุขใจ ก็ให้รู้ว่าสุขใจนั้นเกิดเพราะอะไร บางทีเกิด

เพราะใจแวบออกไปถึงเรื่องข้างนอกที่สุขใจ คิดเพลินไปกับเร่ืองนั้น ก็ให้รู้ว่าเป็นสุข 

ที่มีอามิส คือมีสิ่งที่ท�าให้เป็นสุขภายนอก แต่ถ้าความสุขใจนั้นเกิดจากความสงบ  
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คือ เมื่อรวมจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่จนได้ปีติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายกาย สบายใจที่

เกิดจากความสงบสงัด ถ้าได้ความสุขดังน้ี ก็ให้รู้ว่านี่เป็นนิรามิสสุข สุขไม่มีอามิส  

คอื เป็นสขุไม่ใช่เกดิจากอามิสเครือ่งล่อในภายนอก ความสบายกายทีเ่กดิขึน้เพราะจติ

สงบสงัดก็เหมือนกัน ก็ให้รู้ว่านี้เป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากอามิสเครื่องล่อภายนอก  

แต่เกิดจากความสงบสงัด และเม่ือได้ท�าจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น ความสุขที่ปรากฏ 

ก็จะสงบลงไปโดยล�าดับ จนรู้สึกเหมือนไม่ทุกข์ไม่สุขใจรวมแน่วแน่ ถ้าไม่ทุกข์ไม่สุข

อย่างนี้จึงจะเป็นนิรามิส คือมิใช่เกิดจากอามิสเครื่องล่อข้างนอก แต่ถ้าตรงกันข้าม  

ก็เกิดจากอามิสเครื่องล่อในภายนอก

เพราะฉะน้ัน ในการท�าสมาธิ คือเมือ่ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็น

อานาปานสติน้ัน ก็ต้องคอยดูให้รู้เวทนาของตนด้วย ในเบื้องต้นก็เป็นทุกข์ก่อนแล้ว

ทุกข์ก็จะสงบเป็นสุข และเมื่อละเอียดเข้า สุขก็จะสงบเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

เมื่อถึงขั้นน้ี ก็เป็นอันจิตใจได้ต้ังม่ันแน่วแน่ แต่ข้อส�าคัญน้ันต้องคอยดูไม่ให้เป็นทุกข์

ไม่ให้เป็นสขุ ท่ีเกดิจากอามิสเครือ่งล่อข้างนอก ต้องคอยดใูห้รูไ้ว้ เมือ่เป็นสขุทีเ่กดิจาก

ความสงบลงได้ ในข้ันต้นนี้ ก็ควรที่จะรักษาไว้ก่อนเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริมฉันทะใน 

การปฏิบัติ แต่ก็มิให้ติดอยู่ในความสุขนั้น ให้มุ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเท่านั้น

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๔



ครั้งที่ ๑๒
อภญิญา ๓ สัจฉกิรณะในวชิชา วมิุติ

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อันเป็นข้อปฏิบัติอบรมจิตนั้น ก็มุ่งให้จิตได้

รับความสงบตั้งมั่น และให้ปกติ ฉะนั้น จึงได้ทรงสอนให้ท�าความรู้ในนามรูป ให้ท�า 

ความรู้ใน อวิชชาและภวตัณหา นามรูปนั้นก็เป็นส่ิงท่ีทุก ๆ คนมีความรู้กันอยู่  

แต่ก็เป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติ และเป็นความรู้ยึดถือ อันเรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่

พระพุทธเจ้าตรสัเรยีกว่า ไม่รู ้และตรสัเรยีกว่าเป็นตวัภวตัณหา ฉะนัน้ จงึได้ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนให้ท�าความรู้ นามรูป ตามสัจจะ คือ ตามที่เป็นจริงว่า เป็น อนิจจะ คือ 

ไม่เทีย่ง ต้องเกดิดับ เป็น ทกุขะ เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง เป็น อนตัตา 

มิใช่ตัวตน

ค�าสั่งสอนเป็นอันมาก ได้ทรงแสดงให้ทุก ๆ คนพิจารณาให้มีความรู้ในนาม

รูปดังนี้ และ

ในการที่จะปฏิบัติท�าความรู้ดังนี้ได้ ก็ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิ สงบจากกาม  

และอกุศลธรรมทั้งหลาย ถ้าจิตยังพลุกพล่านอยู่ด้วยกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  

กท็�าปัญญาใหบ้งัเกดิขึน้ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัสอนให้ท�าสมาธก่ิอน คอื ทาํจติ

ให้สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติตั้งจิตไว้ในอารมณ ์

ของกรรมฐานเป็นต้นว่า อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตสงบ 

จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ตั้งสมาธิจิตนี้ก�าหนดเข้ามาที่นามรูป ให้รู้จักว่า  

นี่รูป นี่นาม และเมื่อนามรูปปรากฏลักษณะหน้าตาขึ้นในความรู้ สัจจะ คือความจริง

ของนามรปู อนัได้แก่ความเกิดดบักจ็ะปรากฏขึน้ ความรูท้ีรู่เ้ข้าถึงสัจจะของนามรปูคอื
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ความเกิดดับดั่งนี้ เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งประการหนึ่ง และเมื่อพบความรู้ยิ่งดังนี้ 

กย่็อมจะได้พบอวชิชาและภวตัณหา กล่าวคือเมือ่ยงัไม่พบสจัจะ คือความจรงิของนามรปู 

คือความเกิดดับ ความรู้ที่รู ้อยู่ในนามรูปย่อมเป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติ และ 

ตามความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน เป็นของสวยงาม 

ความรู้ดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าไม่รู้ คือเรียกว่า อวิชชา แต่ว่าคนสามัญทั่วไป 

เรียกว่าวิชา คือเรียกว่ารู้ และก็เถียงกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

พระองค์ตรัสสอนว่าไม่เที่ยง ความรู้สามัญก็เถียงว่าเที่ยง

ตรัสสอนว่าเป็นทุกข์ ความรู้สามัญก็เถียงว่าเป็นสุข

ตรัสสอนว่าเป็นอนัตตา ความรู้สามัญก็เถียงว่าเป็นอัตตา

ตรสัสอนว่าไม่สวยงามเป็นของปฏกิลู ความรูส้ามญักเ็ถยีงว่าเป็นของสวยงามดงันี้

และเพราะความรู้สามัญที่เถียงพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นอวิชชา 

นี้จึง เป็นภวตัณหา คือความด้ินรนทะยานอยากในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ต้ังต้นแต่

เป็นเราเป็นของเรา มคีวามยึดถอือยู ่สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า อวิชชาและภวตณัหานี้ 

เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่สามัญบุคคลทั่วไป ซึ่งเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็ยังไม่รู้สึกว่าความรู้ยึด 

เช่นนี้เป็นตัว อวิชชา แต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นวิชชาคือความรู้ เพราะมีความยึดถืออยู่  

คร้ันเมือ่ได้ปฏบิตัทิ�าสมาธจินจติสงบจากกามและอกศุลธรรม เพ่งสมาธจิติอันบริสุทธิ์

ก�าหนดในนามรูป เห็นลักษณะหน้าตาของนามรูป จนสัจจะของนามรูปปรากฏข้ึน  

เมือ่สจัจะของนามรปูปรากฏข้ึน กจ็ะพบหน้าตวัอวิชชาของตนเองเข้าอย่างประจกัษ์ชดั

ว่าทีเ่คยรูม้า เคยเข้าใจยดึถอืมา ว่าเป็นของเทีย่ง เป็นสุข เป็นอตัตาของตน เข้าใจเป็น

ของสวยงามนัน้ เป็นตวั ทฏิฐวิปิลาส จติวปิลาส สญัญาวปิลาส คอืความเหน็ทีว่ปิลาส

คลาดเคลื่อน ความคิดที่วิปลาสคลาดเคลื่อน ความหมายรู้ที่วิปลาสคลาดเคลื่อน  

เป็นตวัอวชิชาโดยตรง และทีย่ดึถอืไว้ทกุประการนี ้กเ็ป็นตวัตณัหาอปุาทาน เมือ่สจัจะ 

คอืความจรงิปรากฏขึน้ กไ็ม่มีอะไรท่ีจะยึดถอืเอาไว้ได้ เพราะฉะนัน้ ตณัหาอปุาทานนี้ 

จึงเป็น ตวักเิลส เป็นตวัอวชิชาโดยตรงนัน่แหละ เพราะไม่เป็นความจรงิอย่างทียึ่ดถือ

เอาไว้อย่างหนึ่ง แต่สัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นอีกอย่างหนึ่งดังนี้ ความรู้ที่บังเกิดขึ้น

รูจั้กตวัอวิชชา ภวตณัหานี ้เรยีกว่าเป็นอภญิญา คอืความรูย้ิง่อกีประการหนึง่ อภญิญา

คือความรู้ย่ิง ท่ีรู้ในสัจจะของนามรูป เป็นความรู้ที่เป็น ปริญญา คือความรู้ก�าหนด
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รอบคอบในสัจจะคือความจริง ว่านามรูปมีลักษณะเป็นเช่นนี้ ๆ เมื่อรู้นามรูปก็คงเป็น

นามรปู เพราะนามรูปนีเ้ป็นสภาวธรรม ธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ คอืส่ิงทีเ่กดิขึน้ตามเหตแุละ

ปัจจยั นบัว่าเป็นธรรมชาตธิรรมดาอย่างหนึง่ กค็งเป็นนามรปูเหมอืนอย่างต้นไม้ ภเูขา 

ทั้งหลาย ดินฟ้าอากาศทั้งหลาย ก็คงเป็น ต้นไม้ ภูเขา ดินฟ้าอากาศ เป็นสิ่งที่มีเหตุ

ปัจจยัให้เกดิขึน้ เมือ่สิน้เหตปัุจจยัทีร่กัษาเอาไว้กด็บัไป เหมอืนอย่างนามรปูนีก้เ็กดิขึน้

ตามเหตุและปัจจัย เหตุปัจจัยนี้ก็เลี้ยงรักษา

เหตุ ก็คือกรรม

ปัจจัย ก็คืออาหาร

เมือ่เหตปัุจจยัยังรักษาอยู่ กย็งัมี สนัตติ คอืความสบืต่ออยู ่เมือ่สิน้เหตปัุจจยั

ก็ดับไป หมดสันตติ คือความสืบต่อ ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนี้

เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้ยิ่งในนามรูป จึงเป็นความรู้ชนิดที่เรียกว่า 

ปริญญา รู้ก�าหนดรอบคอบตามสัจจะคือความเป็นจริง ก็เหมือนอย่างที่รู้สัจจะ คือ 

ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกดังกล่าว ส่วนความรู้ยิ่งในอวิชชาและภวตัณหา 

เป็น ปหานะ คือความรู้ละ เพราะว่าเม่ือรู้จัก อวิชชา ภวตัณหา อวิชชาภวตัณหา 

ก็ย่อมดับไป ละไป สิ้นไป ด้วยอ�านาจของความท่ีรู้จัก เพราะว่าอวิชชาภวตัณหาน้ี 

ก็เหมอืนอย่างว่าความมืด ส่วนความรูท้ีเ่ป็นอภญิญา คอืความรูย้ิง่ เหมอืนอย่างว่าเป็น

ความสว่าง เม่ือความสว่างบงัเกิดขึน้ ความมดืกห็ายไป เมือ่ความมดืหายไป สิง่ทัง้หลาย

ที่เนื่องกับความมืดก็หายไปหมดเช่นกัน เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้ยิ่ง ที่รู้จัก

หน้าตาอวิชชา ภวตัณหา จึงเป็นปหานะ คือความรู้ละ รู้ขึ้นเมื่อใด อวิชชา ภวตัณหา

ก็หลบหน้าไปทันที ละไปทันที ดังนี้

และเม่ือ อวชิชา ภวตณัหา ดบัไป ละไป หลบไป ดงันี ้ภาวะแห่งความรูก้จ็ะ

ปรากฏขึน้อกีลกัษณะหนึง่ จากทีเ่คยเป็นมาแล้วทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า วชิชาและ

วิมุติ วิชชา ก็คือความรู้ เป็นความรู้ที่แจ่มแจ้ง ตรงกันข้ามกับอวิชชา ถ้าจะเทียบกัน

กับอวชิชาเป็นความมดื วชิชากเ็ป็นความสว่างทีต่รงกนัข้าม วชิชาคือความรูท้ีเ่ป็นความ

สว่างตรงกนัข้ามกนันี ้เป็นความสว่างไสวทีม่องเห็นสัจจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ

ประจักษ์ชดั นามรปูกจ็ะประจกัษ์ชดัขึน้โดยเป็นส่ิงทีเ่กดิดบัอยู่เป็นประจ�า และเม่ือยัง



164 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ไม่รู้คือยังเป็นอวิชชา ก็ย่อมมีตัณหาอุปาทานอยู่ในนามรูป อวิชชา ตัณหา อุปาทาน

เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ต่าง ๆ เพราะเป็นตัวที่ยึดถือเอาทุกข์ไว้ไม่ปล่อยวาง  

ส่วนปัญญาทีพิ่จารณาเหน็สจัจะ คือ ความจรงิของนามรปู เป็น วชิชา และเมือ่เป็นวชิชา

มองเห็นความจริงของนามรูปสว่างไสวขึ้น ก็ย่อมมีความปล่อยวางไม่ยึดถือ เพราะว่า

ไม่มีส่วนไหนเป็นของเที่ยง อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเที่ยง

ไม่มีส่วนไหนเป็นสุข อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นสุข

ไม่มส่ีวนไหนทีเ่ป็นอตัตาตวัตนโดยแท้จรงิ ทีจ่ะพงึยึดถือไว้ว่าเป็นอตัตาตวัตน

ไม่มีส่วนไหนที่เป็นของสวยงาม อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นของสวยงาม

ปล่อยวางธรรมดาไว้ที่ธรรมดา

เมือ่ปรากฏว่า ไม่มไีม่เป็นเช่นนัน้ จงึมคีวามปล่อยวางจากความยดึถอื ความ

ปล่อยวางน้ีกป็ล่อยวางลงไปท่ีนามรปูน่ันแหละ ไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้ทีไ่หน ปล่อยให้นามรปู 

เป็นนามเป็นรปู ปล่อยให้อนจิจงั เป็นอนจิจงั ปล่อยให้ทุกขงั เป็นทุกขงั ปล่อยให้อนัตตา 

เป็นอนัตตา ปล่อยให้อสภุงั คอืไม่งดงาม กเ็ป็นอสุภงั เป็นอย่างไรกป็ล่อยให้เป็นอย่างนัน้ 

ก่อนที่จะมีวิชชาความรู้บังเกิดขึ้น ย่อมมีความยึดถือที่ฝืนไปจากสัจจะคือความจริง  

ฝืนไปจากธรรมชาตธิรรมดา สิง่ทีเ่ขาไม่เทีย่งกไ็ปยึดถือให้เทีย่ง ท่ีเป็นทกุข์เป็นอนตัตา 

ก็ไปยึดถือฝืนไว้ ให้เป็นสุขเป็นอัตตา ที่เป็นอสุภะ ก็ไปยึดถือไว้ให้เป็นสุภะ แต่ก็ไม่

สามารถจะฝืนได้ เพราะว่าสิ่งที่มีธรรมดาเป็นอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้น

บุคคลที่ยึดถือจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน แต่เมื่อมีวิชชามองเห็นสัจจะ คือ 

ความจริงขึ้น ก็ย่อมปล่อยวางความยึดถือที่ฝืนธรรมดาอย่างนั้น ปล่อยให้เป็นไปตาม

ธรรมดานั่นเอง ไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้ที่ไหน ดังนี้ เป็น วิมุติ ความหลุดพ้น เมื่อความ

ปล่อยวางธรรมดาไว้ทีธ่รรมดาตามทีธ่รรมดาจะเป็นไปดงันี ้กย่็อมปล่อยวางทกุข์ทัง้สิน้ 

วิชชาวิมุตินี้เป็นผลของการปฏิบัติท�าความรู้ในนามรูป ดังที่กล่าวมาโดยล�าดับ และ

แม้ว่าจะยงัไม่เป็นวชิชาวมุิตท่ีิสิน้เชงิหรอืท่ีเป็น อกปุธรรม ธรรมทีไ่ม่ก�าเริบ แต่ว่ายงัเป็น 

กปุธรรม ธรรมทีก่�าเรบิก็ตาม เมือ่มขีึน้ กย่็อมจะท�าให้บคุคลผูป้ฏิบตัไิด้พบความรูแ้ละ
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ได้พบความสุขที่เกิดจากวิมุติเช่นนี้ เป็นส่ิงที่ละเอียดประณีตกว่าความสุขท้ังหลายท่ี

เคยได้รบั และข้อน้ีแหละท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ ให้ผูท่ี้ได้หมัน่กระท�าให้แจ่มแจ้งข้ึน 

คอื วชิชาวมุิตเิป็นผลของการปฏบิตัธิรรม อบรมปัญญาให้รูจ้กันามรปูโดยวธิทีีก่ล่าวแล้ว

เมือ่มจีติเป็นสมาธทิีบ่รสิทุธิแ์ละเพ่งก�าหนดพจิารณา นามรปู ตามท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน ย่อมจะได้พบภาวะของความรู้ที่นับว่าเป็นวิชชา และภาวะของจิตที่นับว่า

เป็นวมิตุอินัมลีกัษณะปล่อยวางอย่างนีไ้ม่มากก็น้อย แต่ว่าถ้าไม่ได้รกัษาเอาไว้กจ็ะเสือ่ม

ไปเร็ว และบางทีเม่ือเสือ่มไปแล้วจะท�าให้กลบัมาอกีกย็าก เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้มาแล้ว

แม้น้อยก็ต้องรกัษา เหมือนอย่างว่าท�างาน กย่็อมจะต้องได้รบัผลของงานไม่น้อยกม็าก 

แม้จะได้มาสกัหนึง่สตางค์ แต่ถ้ารู้จกัรักษา ก็จะท�าให้หนึง่สตางค์นัน้พอกพนูมากขึน้ได้ 

คนที่จนมาแต่เดิมประกอบอาชีพร�่ารวยขึ้น ก็ต้องพอกพูนมาแต่น้อยดังนี้ การปฏิบัติ

ธรรมก็เช่นเดยีวกนั เม่ือได้รบัผลของการปฏบิตัแิม้น้อยหน่ึง เมือ่รูจ้กัรกัษากจ็ะพอกพูน

มากขึ้นทุกที การรักษาผลของการปฏิบัติทางจิตใจนี้ ก็คือการที่กระท�าให้แจ้ง ดูลงไป

ที่ตัวความรู้ท่ีได้ในขณะท่ีปฏิบัติ ดูลงไปที่ภาวะของจิตที่ปล่อยวางที่ได้จากความรู้  

ในขณะที่ปฏิบัติ ให้มองเห็นลักษณะหน้าตาว่าความรู้เช่นนี้ภาวะของจิตเช่นนี้เป็น 

อย่างนี ้อย่างนี ้เม่ือเป็นเช่นนี ้วชิชาคือความรูแ้ละวมิตุน้ัิน กจ็ะแจ่มแจ้งขึน้มา ดงันีแ้หละ

เป็นอภิญญาอีกประการหนึ่ง ที่ตรัสสอนให้ท�า สัจฉิกรณะ คือ การกระท�าให้แจ้ง 

เป็นการรักษาไว้ กล่าวอย่างสามัญก็เหมือนอย่างว่า เมื่อท�าความดีก็ให้รักษาความดี

เอาไว้และหม่ันท�าความดีนั้นพอกพูนให้มากขึ้น ถ้าหากว่าไม่หมั่นรักษาความดีเอาไว้ 

ความดีท�าไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไป ดังนี้ ความดีก็จะไม่พอกพูน กลับจะเป็นโอกาสให้

ท�าความชัว่อืน่ ๆ มากขึน้ไปอกีกไ็ด้ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้รกัษาความดีไว้ แม้ท่ีท�าทีละน้อย

และท�าให้มาก ๆ ขึ้น

ภาวะทางจติใจทางปัญญากเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ได้มากต้็องรักษาและต้องพอกพนู

กล่าวคอืหม่ันเพ่งพินจิ การกระท�าให้แจ่มแจ้งและรกัษาความรูก้บัภาวะเช่นนีข้องจติไว้

ให้นานที่สุด ให้ย่ังยืนท่ีสุดและพอกพูนไว้อยู่เสมอ การกระท�าดังนี้ จะเป็นปัจจัยให้

บรรลถึุงการละโดยสิน้เชงิในทีส่ดุ และบคุคลผูจ้ะละได้ส้ินเชิงในทีสุ่ดนัน้ กจ็ะต้องเริม่

ปฏิบัติมาจากการที่รักษาสิ่งที่ได้ไว้ทีละน้อย ๆ ดังนี้

๘ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๓
ปุถุจติ

เบื้องต้น จิตที่ยังปกคลุมอยู่ด้วยอารมณ์และกิเลสเป็นอันมาก ย่อมเป็นจิตที่

หนาแน่น หนาแน่นด้วยอารมณ์และกิเลส ดังจะเรียกว่า ปุถุจิต บุคคลผู้มีปุถุจิต คือ

จิตที่หนาแน่น ย่อมเป็นปุถุชนที่ยังหนาแน่น เมื่อเป็นดังนี้ จิตจึงยังไม่ซาบซึ้งในธรรม 

และธรรมกย็งัไม่ซาบซึง้เข้าถงึจติ แต่การทีไ่ด้ส่งจติให้ด�าเนนิไปในกระแสธรรมแม้ด้วย

การตัง้ใจฟังธรรมทีแ่สดง ย่อมเป็นการขัดสจีติให้เบาบางเข้าโดยล�าดบั เพราะธรรมแม้

เป็นธรรมบรรยาย ก็เป็นเครื่องช�าระล้างจิตใจได้เหมือนกัน ความตั้งใจฟังให้กระแส

ของธรรมไหลเข้ามาสู่จิต จึงเป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งท�าให้จิตใจก้าวลงลึกสู่สัจจะ คือความจริง

สัจจะ

อันสัจจะคือความจริงนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอ

๑. ทุกขสัจจะ สัจจะ คือทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ

๒. สมุทัยสัจจะ สัจจะ คือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ

๓. นิโรธสัจจะ และแม้นิโรธสัจจะ สัจจะ คือนิโรธ ความดับทุกข์ เมื่อได้

ปฏบิตัใินทางให้ถงึความดบัทุกข์ นิโรธกย่็อมปรากฏน้อยหรอืมากตามควรแก่การปฏบัิติ
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๔. มัคคสัจจะ และแม้มัคคสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือ มรรคเมื่อปฏิบัติมรรค

ก็ย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนัน้ สจัจะจงึเป็นสิง่ทีป่รากฏตวัอยู ่ไม่ใช่เป็นสิง่ทีซ่่อนเร้น แต่ว่าจติใจ

นีเ้องเมือ่ยงัเป็นปถุุจติ จิตทีห่นาแน่นอยูด้่วยอารมณ์คอืกเิลส ย่อมมองไม่เหน็ เหมอืน

อย่างตาบอดมืดมองไม่เห็น

ปุถุชน ๓ ประเภท

๑.  อนัธพาลปุถุชน บุคคลท่ีเป็นผูม้ตีาใจบอดมดืสนทิ มองไม่เหน็สัจจะเอาเลย 

เรียกว่าเป็นอันธพาลปุถุชน ปุถุชนผู้เป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาไม่รู้เหมือนอย่างคน

ตาบอด

๒.  ปุถุชนสามัญ บุคคลเมื่อมีความรู้ขึ้นลาง ๆ เช่น เม่ือได้สดับฟังธรรม 

ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาท่ีชี้ให้รู้จักทุกข์ ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ ให้รู้จัก

ความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นลาง ๆ  

แม้จะไม่แจ่มชดันกัตามค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดา สามารถทีจ่ะละความชัว่ 

กระท�าความดีได้ตามสมควร ความเป็นอันธพาลก็ย่อมหายไป มาเป็นปุถุชนสามัญ

๓.  กลัยาณปถุชุน บุคคลเมือ่ได้ปฏบิตัชิอบย่ิงขึน้ มดีวงตาใจทีแ่จ่มใสขึน้มอง

เห็นสัจจะตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มชัดขึ้น สัจจะทั้ง ๔ มีทุกขสัจจะเป็นต้น 

ปรากฏถนดัขึน้  แต่ยงัไม่ถึงขัน้มรรค ซ่ึงเป็นเหตลุะสังโยชน์ได้ ความเป็นปถุุชนสามญั

ก็หายไป เลื่อนมาเป็นกัลยาณปุถุชน คือปุถุชนผู้ที่เป็นคนดีคนงาม มีความมั่นคงใน

ธรรมตามค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา จิตใจของกัลยาณปุถุชนย่อมแจ้งชัด

ข้ึนในสัจจะทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ นี้ตามท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรง 

สั่งสอนไว้ จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทุกคนจะพึงตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้

ตระหนักชัด
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อายตนะ ๑๒

จิตใจนี้เป็นเพียงธาตุรู้ แม้ว่าจะยังเป็นรู้หลง ก็สามารถที่จะก�าจัดความหลง 

ท�าให้เป็นผู้รู้ถูกรู้จริงขึ้นได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่

ความตัง้ใจน�ากระแสธรรมนีแ่หละให้เข้ามาสูจ่ติใจให้มากขึน้ จติใจนีถู้กกระแสโลกไหล

เข้ามาท่วมทับอยู่เป็นประจ�า กล่าวคือกระแสของอารมณ์และกิเลสไหลเข้ามา

๑.  ตา กระแสของอารมณ์ทีไ่หลเข้ามาทางตาบ้าง โดยเป็น รูปารมณ์ อารมณ์  

 คือ รูป

๒.  หู กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางหู โดยเป็น สัททารมณ์ อารมณ์  

 คือ เสียง

๓.  จมกู กระแสของอารมณ์ท่ีไหลเข้ามาทาวจมกู โดยเป็น คนัธารมณ์ อารมณ์  

 คือ กลิ่น

๔.  ลิ้น กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางลิ้น โดยเป็น รสารมณ์ อารมณ์  

 คือ รส

๕.  กาย กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางกาย โดยเป็น โผฏฐัพพารมณ์  

 อารมณ์ คือ โผฏฐัพพะที่กายถูกต้อง

๖.  ใจ กระแสของอารมณ์ท่ีไหลเข้ามาทางใจเอง โดยเป็น ธรรมารมณ์ อารมณ์  

 คือ เรื่องราวทั้งหลาย

อรรณพ โอฆะ

อารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งของราคะ คือความติดใจยินดี ก็ก่อราคะให้บังเกิดขึ้น

ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของโทสะ กก่็อโทสะให้บังเกดิขึน้ ท่ีเป็นท่ีตัง้ของโมหะ กก่็อโมหะคือความหลง

ให้บงัเกดิขึน้ ราคะ โทสะ โมหะนี ้กเ็ป็นกระแสกเิลสท่ีไหลท่วมจติใจพร้อมกบักระแส
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อารมณ์ดงักล่าว เพราะฉะนัน้ ในจติใจนีจ้งึม ีอรรณพ คอืทะเลลกึตัง้อยู ่ม ีโอฆะ คอื

ห้วงน�้าที่ไหลบ่าท่วมตั้งอยู่ ท�าให้จิตใจนี้ถูกท่วมทับอยู่ด้วยห้วงน�้า อยู่ด้วยทะเลลึก  

อันเต็มไปด้วยคลื่นลม และปลาร้ายต่าง ๆ เป็นอันมาก นี้เป็นทะเลใจ กล่าวคือทะเล

แห่งอารมณ์ และทะเลแห่งกเิลสอนัข้ามได้ยากนกั มกัจะตกทะเลใจนีแ้หละเป็นอนัตราย

กันเสียเป็นอันมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในการที่จะปฏิบัติชอบ จะปฏิบัติอยู่ในศีลก็ดี  

ในสมาธิก็ดี ในปัญญาก็ดี การปฏิบัตินั้นมักจะไปไม่รอด ก็เพราะว่าไม่สามารถท่ีจะ

ข้ามทะเลใจน้ีได้ ต้องถกูคล่ืนลม ถกูปลาร้ายในทะเลใจอันนี ้ท�าอนัตรายจนไม่สามารถ

ที่จะปฏิบัติได้ เว้นไว้แต่ผู้ที่มาปฏิบัติให้มีธรรมท่ีเป็น พละ คือเป็นก�าลังท่ีเพียงพอ 

กล่าวคือ

พละ ๕

๑.  สัทธาพละ  ก�าลัง  คือศรัทธาความเชื่อที่ตั้งมั่น

๒.  วิริยพละ  ก�าลัง  คือความเพียรที่มั่นคง

๓.  สติพละ  ก�าลัง  คือสติที่ตั้งมั่น

๔.  สมาธิพละ  ก�าลัง  คือสมาธิที่แน่วแน่

๕.  ปัญญาพละ  ก�าลัง  คือปัญญา ความรู้ที่ถูกที่ชอบ

ธรรมที่เป็น พละ เหล่านี้ ย่อมเป็นเครื่องน�า ผู้ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา 

ข้ามทะเลใจอันเต็มไปด้วยคลื่นลมร้ายและปลาร้าย ก็แหละ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย 

ต่างก็มีธรรมที่เป็นพละ คือก�าลังเหล่านี้อยู่น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น ก็ให้ตั้งใจใช้

ธรรมทีเ่ป็นพละเหล่านี ้โต้คลืน่ลมและปลาร้ายในทะเลใจของตน ยนืหยดัในการปฏบิตัิ

ศลี สมาธ ิปัญญา ให้ด�าเนนิไปให้จงได้ ตามภมิูตามขัน้และข้อปฏบัิตทิัง้ ๓ ประการนี้ 

พึงประคับประคองการปฏิบัติให้ประกอบกันอยู่ตามส่วนอันสมควร พึงปฏิบัติในศีล  

พึงปฏิบัติในสมาธิ และพึงปฏิบัติอบรมทางปัญญา
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ทุกขสัจจะ

การปฏิบัติอบรมทางปัญญานัน้ โดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่ กค็อืการพจิารณา

ในสัจจะทั้ง ๔ อันเป็นหลักใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ 

คือ ทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์ เป็นต้น และในทุกขสัจจะนั้น ก็ให้พิจารณาไป

ตามพระพุทธาธิบายโดยล�าดับก่อนว่า

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิด เป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา ความแก่ เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกฺขํ ความตาย เป็นทุกข์

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ- ความโศก ความคร�่าครวญ ร�่าไร

สุปายาสาปิ ทุกฺขา ร�าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ  

 ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์

ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงนัน้สมประสงค์ เป็นทกุข์

สงขฺติเฺตน ปญฺจปุาทานกฺขนฺธา ทกฺุขา กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึด

   ถือทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ ดังนี้

พระพุทธาธิบายนี้ ชี้ให้เห็นสัจจะ คือความจริงของชีวิต ว่าจะต้องมีเกิด  

แก่ ตาย จะต้องประกอบด้วยความเกดิ เป็นต้น จะต้องมคีวามประจวบกับส่ิงทีไ่ม่เป็น

ที่รัก จะต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็นที่รัก จะต้องมีความปรารถนาไม่สมหวัง 

และทั้งหมดนี้ก็รวมเข้าที่ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ อันรวมเข้าเป็นกายและใจ 

อันรวมเข้าเป็นตัวชีวิตนี้เอง ให้รู้สัจจะ คือความจริงของชีวิต ว่าเป็นไปอยู่อย่างนี้  

นี้เป็นทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์ ที่ควรพิจารณาให้รู้ไว้เป็นประการแรก

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๔
จติเป็นธาตุรู้

จิตใจนีเ้ป็นธาตรูุ้ แม้จะเป็นความรูห้ลง แต่กอ็าจก�าจดัความหลงให้เป็นธาตรุู้

ที่รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงขึ้นได้ และเมื่อความหลงหายไป ก็เป็นธาตุรู้ท่ีบริสุทธิ์ 

หน้าที่ของทุก ๆ คนที่พึงปฏิบัติก็คือ ปฏิบัติในภาวนากับปหานะ ปฏิบัติในภาวนานั้น 

ก็คือภาวนาใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ปฏิบัติในปหานะนั้น คือละกิเลสและกองทุกข์ไป

ตามควรแก่การภาวนา ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้  ไม่ใช่หมายความเพียงภาวนา

ด้วยถ้อยค�า การภาวนาเพียงถ้อยค�าก็จะเป็นเหมือนอย่างนกแก้วนกขุนทองหัดพูด 

ภาษาคน ซึ่งไม่รู้ความหมายของค�าที่พูด หัดแต่เสียงเท่านั้น แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังอาจ

ได้ประโยชน์ในการรวมจิตเข้ามา

ภาวนาใน พทุโธ ธัมโม สงัโฆ ในทีน่ี ้หมายถงึภาวนาด้วยระลกึถงึพระพทุธคณุ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยศีล โดยสมาธิ และโดยปัญญา เพราะว่าศีล สมาธิ 

ปัญญา พร้อมด้วยวิมุตติ อันเป็นผลและนิพพาน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นธรรมท่ีอยู่เหนือ

เหตุและผล รวมเข้าเป็น องค์พระพุทโธ ก่อน และศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ นิพพาน 

เหล่านี้  ก็เป็นองค์พระธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้แจงให้เกิดเป็น องค์พระ

สังโฆ ข้ึน เพราะฉะนัน้ ศีล สมาธ ิปัญญา อนัเป็นข้อปฏบิตั ิวมิตุอินัเป็นผลของความ

ปฏิบัติและนิพพานอันเป็นธรรมอันเหนือเหตุเหนือผลที่ปรากฏแก่ผู ้ประสบผู้พบ   

จึงเป็นองค์พระพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ภาวนาในพทุโธ ธมัโม สังโฆ  จงึต้องปฏบิตัใินศีล 
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สมาธิ ปัญญา ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระคุณ  

โดยบุคลาธิษฐานก็ดี โดยธรรมาธิษฐานก็ดี ย่อมเป็นอุปกรณ์ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ 

น�าให้เกิดสมาธิ ส่งเสริมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา  

อนัเป็นข้อปฏิบัตท่ีิรวมอยู่ในองค์พระพุทโธ ธมัโม สังโฆ โดยตรง เพราะฉะนัน้ ภาวนา

ว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงไม่หมายถึงการภาวนาด้วยถ้อยค�า แต่หมายถึงการปฏิบัติ

ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้บังเกิดขึ้น เพื่อให้ลุนิพพานโดยล�าดับ

ภาวนา ๓

๑. ภาวนาในศีล ภาวนาในศีล ก็มิได้หมายความว่า ภาวนาว่า สีลํ สีลํ จะ

หมายถงึการปฏบิตัทิ�า วริตัเิจตนา ความตัง้ใจงดเว้นจากภยัเวรอนันัน้ ต้ังต้นแต่ภัยเวร 

๕ ประการให้บังเกิดขึ้น ให้มีวิรัติเจตนาประจ�าอยู่ในใจ โดยตั้งใจไว้ด้วยการรับจาก 

พระกดี็ ด้วยความตัง้ใจไว้เอาเองกดี็ กส็�าเร็จเป็นวิรตัเิจตนา เป็นศลีได้ทัง้นัน้ ต้ังใจขึน้

เมื่อใดก็เป็นศีลขึ้นเมื่อนั้น ดังนี้ เป็นการภาวนาในศีล ปหานะ คือ การละภัยเวรอัน

เป็นเครื่องเดือดร้อนต่าง ๆ ก็บังเกิดตามขึ้นมาทันที ภาวนาในศีลนี้ต้องมีเป็นภาคพื้น

๒. ภาวนาในสมาธ ิและกต้็องภาวนาในสมาธ ิคอืท�าจติให้สงบระงบัจากนวิรณ์

ทั้งหลาย ด้วยเปล้ืองจิตจากอารมณ์อันเป็นเครื่องก่อนิวรณ์ ด้วยน�าจิตให้เข้ามาตั้งไว้

ในอารมณ์ของสมาธิ จะตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือจะบริกรรมว่า พุทโธ  

ธัมโม สังโฆ แม้โดยพยัญชนะหรือถ้อยค�าดังกล่าวมาข้างต้นก็ได้ เพียงเพื่อเป็นอุบาย

ให้เกดิความรวมใจ ให้ใจสงบจากอารมณ์และกเิลส คือนวิรณ์ท้ังหลาย ด้วยการบรกิรรมว่า 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ส�าหรับผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติ รู้เรื่องรู้ราวมาแล้ว แม้จะบริกรรมว่า 

พทุโธ ค�าเดียว  แต่ความรู้เรือ่งพระพทุโธก็ย่อมแล่นเข้ามาด้วย เมือ่บรกิรรมว่า ธมัโม 

สังโฆ ความรู้เรื่องพระธรรม พระสงฆ์ ก็ย่อมแล่นเข้ามาด้วย

๓. ภาวนาในปัญญา และเม่ือความรู้เร่ืองนี้ ได้เลื่อนข้ึนเป็นความรู้องค์จริง

อันเกิดจากความปฏิบัติให้เข้าถึง เมื่อบริกรรมว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ความรู้ดังนี้ 
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ก็ย่อมแล่นตามเข้ามาด้วย ท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะและปัญญาตั้งมั่นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 

และเมื่อเป็นดังนี้ จิตก็สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าได้ภาวนาในสมาธิ 

และกย่็อมจะมีปหานะ คือการละกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่จิตใจสงบจากกาม

และอกุศลธรรมทั้งหลาย ธาตุรู้ของจิตก็จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เพราะว่า เครื่องปิดคือกาม 

และอกุศลธรรมทั้งหลายสงบไป ธาตุรู้ก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ก็เป็นโอกาสที่จะพิจารณาใน

นามรูปให้เห็นสัจจะคือความจริง

สัจจะคือความจริงของนามรูปนั้น ก็คือ

(๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง

(๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์

(๓) อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน

สภาพทั้ง ๓ นี้มีอยู่แก่นาม รูป ลักษณะ คือเครื่องก�าหนดหมายให้เห็นว่า 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็มีอยู่และก็มีอยู่อย่างไม่ปิดบัง เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏ

ชดัแจ้ง พระพุทธเจ้าได้ทรงรูท้รงเห็นและตรสับอกแสดงเอาไว้น�าทางให้ผู้ปฏบิติัพจิารณา 

กล่าวคือให้พิจารณาถึงความเกิด ความดับ ที่ปรากฏอยู่แก่นามรูป  ทั้งระยะยาวและ

ทั้งระยะสั้น เกิดดับที่ปรากฏแก่นามรูปนี้ พิจารณาอย่างสามัญก็คือ เกิด แก่ ตาย  

ที่มีอยู่แก่นามรูปนี้ เกิด แก่ ตายนี้ เป็นสัจจะของนามรูปของชีวิตนี้ ซึ่งเมื่อย่นเข้ามา

ในระยะสั้นแล้ว ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกขณะจิต ในปัจจุบัน

อัตตานุทฏิฐิ

การพจิารณาทีแรก จะมองไม่เห็นความดบั จะเหน็แต่ความเกดิ และความเกดิ

ที่มองเห็นจะปรากฏเป็น ตัวชีวะ คือความเป็นอยู่เหมือนอย่างไม่ดับ แต่เมื่อหมั่น

พิจารณาบ่อยๆด้วยจิตท่ีสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จะเห็นความดับข้ึนมา

คู่กับความเกิด และเมื่อสติปัญญาท่ีพิจารณาฉับไวยิ่งขึ้น ความดับจะปรากฏเต็มที่
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เหมือนอย่างมีแต่ความดับอย่างเดียว และเมื่อเป็นดังนี้ นิโรธ คือความดับทุกข์  

ก็จะปรากฏชัดเต็มที่ เม่ือปรากฏแต่ความเกิด เป็นตัวชีวะ คือเป็นตัวความด�ารงอยู่ 

สมุทัยย่อมปรากฏเต็มที่ คือตัณหา อุปาทาน วิ่งเข้าจับชีวะที่เป็นตัวความด�ารงอยู่นั้น

ทนัท ีตวัเรา ของเรา กป็รากฏขึน้ทนัที และเมือ่เป็นดงันี ้ทกุข์ต่าง ๆ มโีสกะ ปรเิทวะ 

เป็นต้น ก็ปรากฏขึ้นทันที มิใช่แต่เท่านี้ แม้เกิด แก่ ตาย ซึ่งเป็นธรรมดา ก็ปรากฏ

เป็นตัวทุกข์ขึ้น และก็จะต้องมีความประจวบ ต้องมีความพลัดพราก ต้องมีปรารถนา

ต่าง ๆ เพราะอ�านาจของตวัสมุทัย คือตณัหา อปุาทานท่ีเข้าจบัอยูก่บัตวัชวีะ ความเป็น

อยูห่รอืความด�ารงอยูแ่ละตวัชวีะดงักล่าวนีเ้อง เป็นตวั อตัตานทุฏิฐ ิความตามเหน็ว่า

เป็นอัตตาตัวตน ประกอบด้วย ตัณหา อุปาทาน อวิชชา รวมอยู่ด้วยกันหมด เกิด 

แก่ ตาย ที่เป็นตัวธรรมดา ก็กลายเป็นตัวทุกข์ขึ้น เพราะว่าเกิด แก่ ตาย ที่เป็น 

ตัวธรรมดานั้น ไม่มี สัตว์ บุคคล เกิด แก่ ตาย  แต่เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ ความตาม

เห็นว่าอัตตาตัวตนขึ้น ก็เกิดมีตัวเรา เกิด แก่ ตาย ชาติจึงเป็นทุกข์ขึ้น ชราจึงเป็น

ทกุข์ขึน้ มรณะจงึเป็นทุกข์ขึน้ และโสกะปรเิทวะเป็นต้นกเ็กดิขึน้ ความประจวบกบัสิง่

ที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นท่ีรักก็มีขึ้น ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง 

ก็มีขึ้น ก็เป็นทุกข์ตามกันขึ้นไปหมด และนามรูปอันนี้ ซึ่งเป็นธรรมดาอันหนึ่งก็เป็น

ทุกข์ขึ้น และเป็นที่รองรับทุกข์ทั้งหมด เพราะเม่ือชั้นต้นเป็นทุกข์ นามรูปซึ่งเป็นท่ี

รองรับก็พลอยเป็นทุกข์ขึ้นทั้งหมด ความปรารถนาท่ีเป็นความปรารถนาฝืนธรรมดา

ย่อมมีขึ้น เพราะว่าเมื่อมีสมุทัยอยู่ ทุกข์ต่าง ๆ ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ ชาติทุกข์ เป็นต้น  

แต่เมื่อเป็นทุกข์ ก็ย่อมปรารถนาท่ีจะให้ทุกข์นั้นหายไป แต่เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ หรือ

ตัณหาอุปาทานอยู่ ก็ไม่อาจท่ีจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ เหมือนอย่างเอามือ 

จับไฟ เกิดความร้อน ก็ปรารถนาที่จะให้ไม่ร้อน แต่ว่าไม่ปล่อยไฟ ดังนี้ ก็เป็นไป 

ไม่ได้ เป็นความปรารถนาไม่สมหวงัจนกว่าจะปล่อยไฟ เมือ่ปล่อยไฟ กไ็ม่ต้องปรารถนา 

ความร้อนก็หายไป

เพราะฉะน้ัน เม่ือยังปรากฏแต่ความเกิดเป็นตัวชีวะ เป็นที่วิ่งเข้ามาจบแห่ง 

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นอัตตานุทิฏฐิ สมุทัยย่อมปรากฏเต็มที่ สิ่งต่าง ๆ ก็เป็น

ทกุข์ขึน้หมด ต่อเมือ่ได้ภาวนาใน พุทโธ ธมัโม สงัโฆ จนถงึขัน้ปัญญาพจิารณาให้เหน็
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ความดับขึ้นมาคู่กับความเกิด คือเห็นเกิดดับ ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นแล้ว 

ก็ดับไป ต่อเมื่อเห็นความดับปรากฏเต็มที่ ตัณหา อุปาทาน ไม่มีที่เกาะ อัตตานุทิฏฐิ

ตกลงไป ทุกข์ก็ตกลงไปหมด นิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏเต็มที่ การภาวนาใน 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ขั้นปัญญา ย่อมน�าไปสู่วิมุติ นิพพาน ให้ส�าเร็จเป็นปหานะ  

การละ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ละอัตตานุทิฏฐิ ฉะนั้น การภาวนาใน พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ ในขั้นของศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นไปเพื่อปหานะการละไปโดยล�าดับ จึงเป็น

ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งปวง

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๕
จติเป็นธาตุรู้

จตินีเ้ป็นธาตรุู ้แต่ยงัเป็นรูห้ลง รูผ้ดิ เพราะยงัมอีวิชชาความไม่รูใ้นสจัจะเป็น

เครื่องปิดบังจิตที่เป็นธาตุรู้ จึงรู้ผิดรู้หลง อันเรียกว่า อวิชชา ฉะนั้น สิ่งที่รู้อยู่อันเป็น

รู้ผิดรู้หลงนั้น จึงผิดไปจากสัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าจัดอวิชชา ธาตุรู้ของพระองค์

จึงเป็นธาตุรู้ที่ถูกต้องตามสัจจะดังที่เรียกว่า ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นความรู้ถูก  

จึงถูกต่อสจัจะ ค�าสัง่สอนของพระองค์กเ็ป็นค�าสัง่สอนทีถ่กูต่อสจัจะ ฉะนัน้ ทกุ ๆ คน

จงึต้องการขดัเกลาอวิชชาจากจติ สมควรทีจ่ะสดบัฟังและพจิารณาตามสจัจะท่ีทรงสัง่สอน 

แม้จะขดัต่อความรูค้วามเหน็ของตน แต่เม่ือได้ปฏิบตัขิดัเกลาไป ธาตรุูก้จ็ะรูถู้กต้องขึน้ 

และก็จะรับรองสัจจะตามที่ทรงสั่งสอน

ประมวลสัจจะ

ค�าสั่งสอนของพระองค์ที่แสดงสัจจะนั้น ก็ประมวลเข้าในสัจจะทั้ง ๔ คือ

๑. ทุกขสัจจะ สัจจะคือ ทุกข์

๒. สมุทัยสัจจะ สัจจะคือ เหตุให้เกิดทุกข์

๓. นิโรธสัจจะ สัจจะคือ ความดับทุกข์

๔. มัคคสัจจะ สัจจะคือ ความปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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ทุกขสัจจะ

ทุกขสัจจะนั้น ก็รวมเข้ามาท่ีขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ อันเรียกว่า ปัญจอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕  

ย่นลงก็เป็นนามรูป

ในเบื้องต้นก็พึงพิจารณาให้รู้จักขันธ์ทั้ง ๕ คือ

๑. รูปขันธ์ กองรูป คือรูปกายอันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี้

๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา อันได้แก่ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกาย และทางใจนี้

๓. สญัญาขนัธ์ กองสญัญา กไ็ด้แก่ ความจ�าได้หมายรู ้จ�ารปู จ�าเสยีง เป็นต้นนี้

๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร ก็ได้แก่ความคิดปรุง หรือความปรุงคิดไปในรูป

ในเสียงเป็นต้น เป็นการปรุงดีบ้าง ปรุงไม่ดีบ้าง ปรุงเป็นกลาง ๆ บ้าง อันเป็นอาการ

ปรุงทางใจ ที่เป็นไปอยู่นี้

๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้น  

ที่รู้อยู่นี้ 

ทกุ ๆ คนมขีนัธ์ทัง้ ๕ นีอ้ยูด้่วยกนั และขนัธ์ทัง้ ๕ นี ้ตัง้ต้นขึน้ด้วยชาต ิคอื

ความเกดิ ลงท้ายด้วยมรณะ คอืความตาย จากเกดิจนถึงตายกแ็ปรปรวนเปลีย่นแปลง

เร่ือยไปลักษณะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเป็นชรา คือความแก่ไปโดยล�าดับ 

เกิด แก่ ตาย จึงเป็นธรรมดาของขันธ์ทั้ง ๕ และข้อที่พึงพิจารณาก็พิจารณาให้เห็น

ธรรมดา คือเกิด แก่ ตายที่มีประจ�าอยู่นี้ รวมลงก็เป็นความเกิดความดับ

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นส่ิงที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ความเกิด ความดับของขันธ ์

ทั้ง ๕ นี้ พิจารณาเห็นได้ทั้งอย่างหยาบ ทั้งอย่างละเอียด

๑. ความเกิดความดับอย่างหยาบ ความเกิดความดับอย่างหยาบนั้น ก็คือ

ความเกดิความดับท่ีมีเป็นขัน้ ๆ ตอน ๆ ดงัเช่นความเกดิทีม่เีป็นเบือ้งต้น และความตาย

ที่มีเป็นที่สุด เป็นลักษณะเกิดดับอย่างหนึ่งที่สกัดอยู่ข้างต้น สกัดอยู่ข้างปลาย แต่นับ

ว่าเป็นระยะยาว
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๒. ความเกิดความดับอย่างละเอียด ความเกิดความดับ ย่นให้สั้นเข้ามา 

กเ็ป็นวยั วยัแบ่งเป็นปฐมวยั มชัฌมิวยั ปัจฉิมวัย ปฐมวัยต้นกเ็ป็นเกดิ ปลายปฐมวัย

กเ็ป็นดบั มชัฌมิาวยัต้นกเ็ป็นเกดิ ปลายกเ็ป็นดบั ปัจฉิมวยัต้นกเ็ป็นเกดิ ปลายกเ็ป็นดบั 

ดังน้ี ก็พิจารณาให้เห็นเกิดดับใกล้เข้ามา และก็พิจารณาให้เห็นเกิดดับใกล้ชิดเข้ามา

เป็นล�าดบั จนถงึให้เหน็เกดิดบั ทกุขณะลมหายใจเข้าออก ทกุขณะจติ สิง่ทีปิ่ดบงัมใิห้

เห็นกคื็อสนัตต ิความสบืต่อ กล่าวคอื เกดิดบัและกเ็กดิต่อไปอีก เหมือนอย่างหายใจ

เข้าหายใจออก แล้วก็หายใจเข้าไปอีก มีสันตติ คือความสืบต่อไปดังนี้

สันตตินี้เอง เป็นเครื่องปิดมิให้เห็นอาการดับที่มีอยู่ทุกขณะจิต ทุกขณะลม

หายใจเข้าออก แต่ก็พึงพิจารณาให้เห็นได้ตามเหตุและผล ก�าหนดการพิจารณาให้แน่

ลงไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น สัจจะ คือความจริง อันได้แก่เกิด ดับ ก็จะปรากฏชัดขึ้น  

เมื่อเกิดดับปรากฏชัดขึ้น ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ก็จะปรากฏ เพราะสิ่งที่เป็น

ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์นั้น ก็ได้แก่ตัวเกิดดับนี่แหละ สิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่ทน

อยู่คงที่ไม่ได้ ถูกเกิดดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา จึงเรียกว่าเป็นทุกข์ และเป็นตัวทุกข์อยู่

ตามธรรมชาตธิรรมดา ตวัทกุข์ท่ีมีอยูเ่ป็นไปอยูต่ามธรรมชาตธิรรมดานี ้ ไม่มใีครเป็น

ทกุข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง เหมือนอย่างต้นไม้ ภูเขาทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่  

เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง แต่ว่าที่มีบุคคล  

มีเรา มีเขา เข้าไปเป็นทุกข์นั้นก็เพราะมีสมุทัยอันเป็นสัจจะข้อที่ ๒

สมุทัยสัจจะ

สมทัุยสจัจะ สัจจะ คือสมทุยั นัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัชีเ้อาตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ ดังที่ได้ตรัสไว้ในนิเทศแห่งสมุทัยสัจจะทั่ว ๆ ไปว่า ตัณหา ที่ให้

เกิดใหม่ สหรคต คือ ไปกับ นันทิ และ ราคะ คือความเพลินและความติดใจยินดี  

มีความเพลิดเพลินยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อารมณ์นั้น ๆ ได้แก่

๑. กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ
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๒. ภวตัณหา ความดิน้รนทะยานอยากในภพ คอื ความเป็นนัน่เป็นนีต่่าง ๆ

๓. วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในวิภพ คือ ความไม่เป็นนั่นไม่เป็น

นี่ต่าง ๆ หมายถึงความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบ ภาวะที่ไม่ชอบ สิ้นไปหมดไป หรือ

ความต้องการที่จะท�าลายสิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบ

ใน ปฏิจจสมุปบาท อันแสดงธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันเนื่องกันไปเป็น

สาย ได้ยก อวชิชา ความไม่รูใ้นสจัจะเป็นข้อต้น โดยเป็นปัจจัยแห่งข้อต่อ ๆ มาจนถึง

ตัณหา และ ตัณหา ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คือ ความยึดถือ อุปาทาน ก็เป็น

ปัจจยัให้เกดิภพ ภพ ก็เป็นปัจจยัให้เกดิชาต ิชาติ กเ็ป็นปัจจยัให้เกดิ ชรา และ มรณะ 

และโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ต่าง ๆ กองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมเกิดขึ้นสืบมาจาก อวิชชา 

ดังนี้

เพราะฉะนั้น ตามนัยปฏิจจสมุปบาทนี้ ตัณหาจึงสืบเนื่องมาจากอวิชชา และ

เป็นปัจจัยสืบต่อไป อุปาทาน คือ ความยึดถือ เมื่อยกเอาเฉพาะตัณหาและอุปาทาน 

ก็กล่าวสั้นว่า ได้แก่ความอยากยึด อยากอยู่ในสิ่งใด ก็ยึดในสิ่งนั้น อยากเป็นตัณหา 

ยดึเป็นอปุาทาน เพราะฉะนัน้ ทัง้สองนีจ้งึเนือ่งกนัอย่างใกล้ชดิ แม้จะยกขึน้กล่าวเพยีง

ข้อเดยีว กจ็ะต้องมีอยูถ่งึสอง เหมือนอย่างยกตณัหาขึน้กล่าวข้อเดียว กต้็องมอีปุาทาน

อยูด้่วย หรอืยกอปุาทานขึน้กล่าวข้อเดยีว กห็มายถงึว่า มีตณัหาอยูด้่วย เพราะฉะนัน้ 

เพราะตัณหาอุปาทานดังกล่าวนี้เอง ขันธ์ทั้ง ๕ ซึ่งเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติธรรมดา 

โดยไม่มใีครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง แต่เมือ่มตีณัหาอปุาทานเข้าไปจบั ขนัธ์ทัง้ ๕ 

จงึเป็นอปุาทานขนัธ์ขึน้คอืขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื เม่ือเป็นอุปาทานขนัธ์ขึน้ จงึม ีสัตว์ บคุคล 

ตวัตน เรา เขา เป็นขึน้เพราะว่า เม่ือตณัหาอปุาทานเข้าไปเกีย่วข้องยดึถอื ขนัธ์ทัง้ ๕ 

นี้ก็เป็นเราขึ้น เป็นของเราขึ้นเป็นตัวตนของเราขึ้น

เม่ือมีเรา มีของเรา มีตัวตนของเรา จึงมีเรา มีของเรา มีตัวตนของเรา  

เกิดเป็นทุกข์ขึ้น เมื่อขันธ์เกิดก็เราเกิด ขันธ์แก่ก็เราแก่ ขันธ์ตายก็เราตาย เพราะมี

ตณัหาอุปาทานอยู่ในขนัธ์ จึงมีสัตว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา เป็นทกุข์ขึน้ ทกุข์จงึบงัเกดิ

ขึน้เตม็อตัรา ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ว่า เกดิเป็นทกุข์ ตายเป็นทกุข์ ความโศก 

ความร�า่ไร รัญจวญใจ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คบัแค้นใจเป็นทกุข์ ความประจวบ
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กบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั ความพลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กั ความปรารถนาไม่สมหวงัเป็นทกุข์ 

แต่ละอย่าง และเม่ือกล่าวโดยย่อ กข็นัธ์เป็นทียึ่ดถอืท้ัง ๕ นีแ้หละเป็นทกุข์ เพราะเป็น

ที่รวมรับทุกข์ทั้งหมด

เมื่อมีตัณหาอุปาทานขึ้นในขันธ์ ขันธ์ก็เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้น จึงมีสัตว์ บุคคล 

ตัวตน เรา เขา เป็นทุกข์ ทุกข์บังเกิดขึ้นเต็มอัตรา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้ว  

แต่เมือ่ไม่มตัีณหาอปุาทานในขนัธ์ ขนัธ์กไ็ม่เป็นอุปาทานขนัธ์ แต่เป็นขนัธ์ทีเ่ป็นไปตาม

ธรรมชาตธิรรมดา กเ็ป็นทกุข์อยูต่ามธรรมชาตธิรรมดา แต่ไม่มใีครเป็นทกุข์ ทกุข์เป็น

ทุกข์อยู่เอง ฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ทุกขสัจจะ สัจจะคือทุกข์แล้ว จึงได้

ทรงแสดงสมุทัยสจัจะ สจัจะคือสมุทัย เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัพิจิารณาจบัตวัเหตขุองทกุข์ คอื

ตณัหาอปุาทานทีบ่งัเกิดขึน้ในขนัธ์ และได้ตรสัชีใ้ห้เห็นลกัษณะของตัณหา ความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ ตั้งต้นแต่ โปโนพฺภวิกา เป็นเหตุให้ถือเอาภพใหม่ คือให้เกิดอีก 

นนฺทิราคสหคตา ไปกับ นันทิ คือ ความเพลิน และราคะ ความติดใจยินดี ตตฺร- 

ตตฺราภินนฺทินี มีความเพลิดเพลินยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ และก็ได้ทรงจ�าแนก 

ออกเป็น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ปิยรูปสาตรูป

และต่อจากนั้นได้ทรงแสดง ปิยรูป สาตรูป ที่แปลตามศัพท์ว่า รูปเป็นที่รัก 

รูปเป็นที่ส�าราญใจ

ค�าว่า รูป ในท่ีนี้ ไม่ได้หมายถึงรูปที่ตามองเห็นอย่างเดียว อันเป็นรูป 

ในอายตนะทั้ง ๖ แต่ก็หมายถึง นิมิต คือเครื่องก�าหนดหมายของตัณหาท่ีเกิดขึ้น 

เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ที่บังเกิดข้ึนนี้ ต้องมี นิมิต คือเคร่ือง

ก�าหนดหมาย ไม่ใช่ว่าจะบังเกดิขึน้เอง เหมอืนอย่างไฟทีบ่งัเกดิขึน้กต้็องมเีชือ้ ถ้าไม่มี

เชื้อไฟก็ไม่บังเกิดขึ้น ปิยรูป สาตรูป นี้ ก็คือตัวเชื้อตัณหา เป็นเครื่องแหย่ให้ตัณหา

บงัเกดิขึน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชีเ้อาไว้ ส�าหรับเป็นทางพจิารณาจับตัง้แต่อายตนะ
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ภายใน อายตนะภายนอก อายตนะภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ 

อายตนะภายนอกกคื็อ รูป เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรม คอืเรือ่งราว เหล่านี้

เป็น ปิยรูป สาตรูป คือเป็นเชื้อเป็นนิมิตให้ตัณหาบังเกิดขึ้น หรือเป็นเครื่องแหย่ให้

ตัณหาบังเกิดข้ึน เรียกว่า ตัณหารัก ตัณหาชอบ สิ่งเหล่านี้เป็น ปิยรูป สาตรูป  

ของตัณหา เป็นสิ่งท่ีตัณหาชอบ เหมือนอย่างเชื้อไฟเป็นสิ่งที่ไฟชอบ เป็นปิยรูป  

สาตรูปของไฟ อายตนะภายใน อายตนะภายนอกเป็นต้น ก็เป็นปิยรูป สาตรูป 

ของตัณหา คือเป็นสิ่งที่ตัณหาชอบ ดังจะพึงพิจารณาเห็นได้ว่า เม่ืออายตนะภายใน

ภายนอกประจวบกนั ยกตวัอย่างตากบัรูปประจวบกนั ตณัหาจะวิง่จากรปูทีต่าเห็นแล่น

เข้าไปสู่ใจ เป็นกามตัณหาบ้าง ภวตัณหาบ้าง วิภวตัณหาบ้าง ตากับรูปจึงเป็นคู่แรก 

ที่เป็นปิยรูป สาตรูปของตัณหา จึงได้ตรัสให้หัดพิจารณาว่า ตัณหาเกิดขึ้นที่ตากับรูป

น่ีแหละที่หูกับเสียงนี่แหละเป็นต้น ก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทันและให้จับพิจารณาให้รู้ว่า  

นีแ่หละเป็นตวั ปิยรปู สาตรปูของตณัหา ตณัหาชอบอยูท่ีต่ากบัรปู หกูบัเสยีงนีแ่หละ

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น ปิยรูป สาตรูปของตัณหา และเม่ือมีความรู้เท่าทันดังนี้  

ก็จักเป็นตวัสต ิเป็นตวัปัญญา จะเป็นเครือ่งกัน้เป็นเครือ่งอ้าง เป็นเครือ่งดบั ได้อย่างหนึง่

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๖
ดวงตาแห่งปัญญา

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระผู้ตรัสรู้ คือเป็นผู้รู้ ผู้เห็นสัจจะ ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์

จากกิเลส เป็นผู้พ้นจากกองทุกข์ทั้งสิ้น และได้ทรงมีพระกรุณาแผ่ไปในสัตวโลก 

ทุกกาลทุกสมัย ธรรม คือค�าสั่งสอนของพระองค์ เมื่อตั้งใจฟังก็จะได้ประสบพบ 

พระคุณของพระองค์ คือ พระปัญญา พระบริสุทธิ์และพระกรุณา ดังกล่าวแล้ว  

ธรรมที่ทรงสั่งสอนด้วยความรู้ ความเห็น ย่อมประมวลลงในสัจจะทั้ง ๔ ดังที่เรียกว่า 

อริยสัจจ์ ๔ แต่ผู้ที่จะฟังและพิจารณาให้เข้าถึงสัจจะ ก็จ�าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในธรรม

ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานขัดเกลาจิตใจจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล และกิเลสอย่างกลาง

ด้วยสมาธ ิเม่ือมศีลีเป็นภาคพืน้ และมจีติเป็นสมาธสิงบสงดัจากกาม และอกศุลธรรม

ซึง่เป็นเคร่ืองหุม้ห่อ การพจิารณาสจัจธรรมตามค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าจงึจะปรากฏ

ได้ง่าย และพระพุทธเจ้าจะปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ชูดวงประทีปในที่มืด ส�าหรับผู้ที่

มีจักษุคือดวงตาจะได้มองเห็นทาง เมื่อพระองค์ทรงชูประทีปขึ้นในที่มืด ทุก ๆ คนก็

จะต้องมดีวงตาและจะต้องลืมตาขึน้มอง ดงันี ้จงึจะเหน็ทางทีท่รงส่องให้เหน็ด้วยประทปี  

ฉะนั้น ธรรมท่ีทรงแสดงสั่งสอน จึงเป็นเหมือนอย่างดวงประทีปที่ทรงชูขึ้นในที่มืด  

เมื่อธรรมคือค�าสั่งสอน ยังด�ารงอยู่ยังเป็นไปอยู่ ดวงประทีปส�าหรับส่องให้มองเห็น

สัจจะในโลกนี้ก็ยังมีอยู่

ฉะนั้น ในบัดนี้ จึงตกอยู่แก่หน้าที่ของเราทั้งหลายทุกคน ที่จะต้องใช้ดวงตา

ลมืตาดทูางทีท่รงส่องแสดงนัน้ ดัง่นี ้จงึจะบงัเกดิประโยชน์และพระพทุธเจ้ากจ็ะปรากฏ
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เป็นสรณะ คือที่พึ่งอย่างแจ้งชัด พระพุทธะทรงเป็นสรณะ คือที่พึ่งก็ในฐานะที่ทรงชู

ดวงประทีปให้มองเห็นทาง ธรรมเป็นสรณะ คือที่พึ่ง ก็โดยเป็นทางที่ประทีปส่องให ้

มองเห็น และพระสงฆ์เป็นสรณะ คือที่พึ่ง ก็โดยที่ได้เป็นผู้เดินไปในทางท่ีทรงส่อง  

ได้บรรลุถึงความเกษมสวัสดิ์แล้ว และผู ้ปฏิบัติทุกคนก็เป็นผู ้เดินตามพระสงฆ์  

และเมื่อเดนิไปประสบความสวสัด ีกเ็ป็นผูเ้ข้าหมู่พระสงฆ์นบัเนือ่งอยูใ่นพระรตันตรยั 

และเมื่อเป็นดังนี้ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ย่อมมาประมวลกันเต็มที่  

แต่ดวงตาที่ทุก ๆ คนมีอยู่ซ่ึงจะพึงลืมตาขึ้นดูทางน้ัน ก็ย่อมมีกิเลสธุลี คือผงกิเลส  

ที่เข้าตาอยู่น้อยบ้าง มากบ้าง อันท�าให้มองไม่เห็นชัดหรือมองไม่เห็น

ผงกเิลสเข้าดวงตาแห่งปัญญาของสัตวโลก

พระพุทธเจ้า ในขั้นแรกที่ท่านเล่าว่า ไม่คิดจะโปรดโลกก็เพราะปรารภถึงผง

กิเลสที่เข้าตาสัตวโลกอยู่มีมากมาย แม้จะทรงส่องประทีปส่องทาง แต่เมื่อสัตวโลก 

มีผงกิเลสเข้าตากันมาก ไม่อาจจะเห็นทางได้ การสอนก็เป็นการสอนเหนื่อยเปล่า  

ไม่ส�าเร็จประโยชน์ แต่อาศัยพระกรุณาที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า สัตวโลกที่มีผงกิเลส

เข้าตาน้อยมีอยู่ อาจที่จะพอมองเห็น อาจที่จะเขี่ยผงที่เข้าตานั้นออกไป และเห็นทาง

ชดัเจนได้มอียู่ จงึได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอน และสตัวโลกจ�าพวกทีม่ผีงกเิลสเข้าตาน้อย 

อนัพอจะเขีย่ออกให้มองเหน็ทางได้นัน้ กเ็รยีกว่า เวเนยยะ หรอืเวไนย คอืผูท้ีพ่งึแนะน�าได้ 

หรือ ทัมมะ ผู้ท่ีพึงฝึกได้ ดังในบทพระพุทธคุณว่า ปุริสทมฺมสารถิ ทรงเป็นสารถี 

ฝึกคนที่พึงฝึกได้ ดังนี้ อันหมายความว่า สัตวโลกจ�าพวกที่เป็น อเวเนยะ คือผู้ไม่พึง

แนะน�าอบรม หรือเป็น อทัมมะ ย่อมมีอยู่ ซึ่งสัตวโลกจ�าพวกนี้เป็นผู้ที่ไม่อาจจะทรง

ฝึกได้

เพราะฉะน้ัน เราท้ังหลายผูท่ี้ได้ตัง้ใจปฏิบตัติามพระธรรมค�าสัง่สอนของพระองค์ 

ตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา พยายามที่จะเขี่ยผงกิเลสที่เข้าตาปัญญาอัน

เป็นเครื่องก�าบังไม่ให้มองเห็นสัจจะ คือความจริง ให้น้อยเข้าโดยล�าดับ ก็ย่อมจัดอยู่

ในจ�าพวกทีร่บัการฝึก รบัการแนะน�าอบรมสัง่สอน ส่วนจะแนะน�าอบรมได้ หรอืฝึกได้

ไม่ได้เพียงไรนั้น ก็สุดแต่การปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมของทุก ๆ คน
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การปฏบิัตเิพื่อเขี่ยผงกเิลสอันเข้าดวงตา

การปฏิบัติเพื่อที่จะเขี่ยผงกิเลสอันเข้าตาออกไปนั้น ก็คือการปฏิบัติอยู่ในศีล 

สมาธิ ปัญญา ดังกล่าว คือ

๑. ศลี การต้ังใจปฏบิตัอิยูใ่นศลีกเ็ป็นการเขีย่กเิลสอย่างหยาบออกไป มจีติใจ

สงบ งดเว้น กาย วาจา และใจของตนที่จะก่อภัยก่อเวร อย่างน้อยก็ ๕ ประการ  

อันผู้ปฏิบัติพึงสมาทานให้มั่นคง แม้ในขณะที่ปฏิบัติในสมาธิและปัญญา

๒. สมาธิ การปฏิบัติในสมาธิเป็นการปฏิบัติเขี่ยกิเลสอย่างกลางออกไป คือ

เป็นการปฏิบัติระงับนิวรณ์

๓. ปัญญา เมือ่นวิรณ์สงบ จติสงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย ดวงตา

ก็จะแจ่มใสขึ้น การมองดูทางที่พระพุทธเจ้าทรงชูประทีปขึ้นไว้แล้ว ก็จะเห็นชัดขึ้น 

พระองค์ตรสัชีว่้า น่ีทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก ความร�า่ไร

ร�าพรรณ เป็นต้น เป็นทุกข์ ความประจวบกบัส่ิงทีไ่ม่เป็นทีรั่กเป็นทกุข์ ความพลดัพราก

จากสิ่งที่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่

ยึดถือทั้ง ๕ ประการ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ 

เป็นทุกข์ ดังนี้ พิจารณาดูทุกข์เหล่านี้ ก็ย่อมจะเห็นทุกข์ชัดเจนขึ้นว่าเป็นทุกข์จริง 

พจิารณาสมทุยัเหตเุกดิทกุข์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงชีบ้อกไว้ว่า คือตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากของใจ ก็จะเห็นชัดได้ง่ายขึ้น และตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจนี้ 

ตรัสชี้ให้พิจารณาดูที่ ปิยรูป สาตรูปของตัณหา ดังที่ได้กล่าวแล้วในคร้ังก่อน คือที่  

ตากบัรปู หกัูบเสยีง จมกูกับกล่ิน ล้ินกับรส กายและโผฏฐพัพะ ส่ิงทีก่ายถูกต้อง และ

มนะคอืใจกบัเร่ืองราวของใจ พระองค์ได้ทรงแสดงชีท้ีเ่กดิของตณัหา ตัง้ต้นแต่อายตนะ

ภายใน อายตนะภายนอก ท่ีคู่กันเป็นต้นทาง แล้วก็ทรงชี้เข้ามาจนถึงอาการของใจ  

ที่เกิดข้ึนสืบจาก อายตนะภายใน อายตนะภายนอก กระทบกัน กล่าวคือ เม่ือดูท่ี

อายตนะภายใน อายตนะภายนอก กใ็ห้ดูเข้ามาทีต่วัอาการของใจ ตัง้ต้นแต่ วญิญาณ 

คือตัวความรู้ ก็ให้จับดูที่วิญญาณคือตัวความรู้นี้ และการจับดูวิญญาณคือตัวความรู้นี้ 
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ก็จับดูที่ตา ที่หูเป็นต้นนี่แหละ ดังในบัดนี้ รู้เสียง คือเสียงที่ก�าลังพูดอยู่นี้ ผู้ที่พูดเอง

ก็รู้เสียงที่ตนพูดเอง คือเป็นผู้ฟังด้วย และผู้ฟังทั้งหลายก็รู้เสียงที่พูดอยู่นี้ นอกจากนี้ 

ยังรู้เสียงอื่น ๆ ที่ดังแทรกเข้ามา เช่นเสียงรถ ความรู้เสียงนี้เป็นวิญญาณอย่างหนึ่ง

เรียกว่า โสตวิญญาณ รู้ทางหู เป็นความรู้เสียง ถ้าหากว่าไม่มีตัวความรู้ เช่นในขณะ

ที่สลบ หรือในขณะที่หลับ หรือแม้ว่าส่งใจไปเสียในที่อื่น หูก็ดับ คือไม่ได้ยิน  

แม้อายตนะทางอ่ืนกเ็ช่นเดียวกนั ลืมตาดกูรู้็รูป ถ้าไม่มคีวามรู ้แม้จะเหน็อะไรกเ็หมือน

ไม่เห็น ไม่ต้องสลบไสล เพียงแต่ส่งใจไปในที่อื่นเท่านั้น ตาลืมอยู่ก็มองไม่เห็น เรียก

ว่าตาดับ รู้ทางจมูก รู้ทางล้ินก็เช่นเดียวกัน รู้ทางกาย เช่นในบัดนี้ รู้ร้อน รู้เย็น  

ลมมากระทบกายกร็ูเ้ป็นความเย็น ยงุกดักรู้็กเ็ป็นรูท้างกาย รู้ทางใจ คิดอะไรขึน้มากร็ู้ 

ความรู้ในทางต่าง ๆ เหล่านี้ รู้ทางตาก็เป็น จักขุวิญญาณ คือรู้รูป เรียกว่า เห็นรูป  

รู้ทางหูก็เรียกว่า โสตวิญญาณ คือรู้เสียง เรียกว่า ได้ยินเสียง รู้ทางจมูกก็เรียกว่า 

ฆานวญิญาณ คอืรูก้ลิน่ ดงัทีเ่รยีกว่า ทราบกลิน่ รู้ทางลิน้เรยีกว่า ชิวหาวญิญาณ คอื

รู้รส ได้แก่ทราบรส รู้ทางกายก็เรียกว่า กายวิญญาณ คือรู้สิ่งที่กายถูกต้อง เรียกว่า 

ทราบสิ่งที่กายถูกต้อง รู้ทางมโนกคื็อใจกเ็รยีกว่า มโนวญิญาณ คอืรู้เรือ่งท่ีใจคดิต่าง ๆ 

รูเ้หล่านีเ้ป็นตวัวญิญาณ ตรสัสอนให้พจิารณาดทูีต่วัรูท้ีเ่ป็นวญิญาณนี ้เป็นอนัตรสัสอน

ให้พิจารณาเข้ามาถึงอาการของจิตใจซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญ อายตนะภายในภายนอกที่

ประจวบกันก็เป็นสิ่งส�าคัญ แต่ก็เป็นต้นทางซึ่งนับว่าเป็นชั้นนอก

พิจารณาถงึวญิญาณ นบัว่าล่วงเข้ามาถึงชัน้ในจบัตวัวิญญาณ คอืตวัรู ้ดงักล่าวนี้

ทีเ่กดิทางอายตนะทัง้หลายดังกล่าว และกจ็ะมองเห็นตณัหาท่ีเกดิขึน้ทีอ่ายตนะภายใน

ภายนอก ทีว่ญิญาณเหล่านีน้ีแ่หละ จะเป็นกามตณัหาก็เกดิขึน้ทีน่ี ่ภวตณัหากเ็กดิขึน้

ทีน่ี่ วภิวตณัหากเ็กดิขึน้ทีน่ี ่คอือาการทีเ่ป็นความอยากยึดอยู่ ในรปูทีต่าเห็น ในเสียง

ที่หูได้ยิน ในกลิ่นที่จมูกได้ ในรสที่ลิ้นได้ ในโผฏฐัพพะที่กายได้ และในเรื่องราว 

ที่ใจคิด มีอาการเป็นความอยากยึดอยู่ คืออยากจะได้รูปบ้าง เสียงบ้าง เป็นต้น หรือ

อยากจะเป็นน่ันเป็นน่ีก็เนื่องอยู่กับรูปและเสียงเป็นต้นนี่แหละ หรือว่าอยากที่จะให้  

รูป เสียง ที่ไม่ชอบสิ้นไป หมดไป นี่เป็นอาการที่อยากยึดทั้งนั้น มีลักษณะเป็น 

ตัวตัณหา
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เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัเิม่ือมาพจิารณาท่ีอายตนะภายในภายนอก ทีต่วัวิญญาณ 

คือตวัรูดั้งนี ้กจ็ะจบัตวัตณัหาทีบ่งัเกดิขึน้ได้ และตัณหาทีบั่งเกดิขึน้นี ้ว่ิงเข้ามาสู่จติใจ

รวดเร็ว ตากับรูปกระทบกัน วิญญาณรู้ในรูปเกิดขึ้น ตัณหาก็ว่ิงเข้าจับทันที จับใน 

รูปน้ันที่กล่าวว่าจับในรูปน้ัน เป็นการกล่าวเพื่อเข้าใจง่าย แต่อันที่จริงนั้นจับทั้งตา  

ทั้งรูป จับทั้งตัววิญญาณเอง ความอยากยึดดังนี้ พิจารณาดูได้ที่ใจของตัวเองดังกล่าว 

นี่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้มองให้เหน็ตณัหาท่ีว่ิงเต้นอยูใ่นใจของตวัเองว่า มอีาการเป็น

อย่างไร ท่านสอนให้จบัพจิารณาด ูและตณัหามันเต้นอยู่ในใจตวัอย่างนี ้นีเ่ป็นกามตณัหา 

นี่เป็นภวตัณหา นี่เป็นวิภวตัณหา มันเต้นอยู่อย่างนี้ อยากอยู่อย่างนี้ ยึดอยู่อย่างนี้ 

ความเพ่งพินิจเป็นตัวสติ ความรู้ว่านี่เป็นตัณหา และให้รู้ลงไปว่า นี่เป็นตัวสมุทัยคือ

เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้นนั้น บังเกิดขึ้นเต็มที่ตั้งแต่  

ชาติทุกข์ ชราทุกข์ คือตั้งแต่ต้นแถวจนถึงปลายแถว ก็เมื่อตัณหานี่แหละที่เข้ามาเต้น

อยู่ในใจ ท�าใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ให้อยากให้ยึดต่าง ๆ ไม่ปล่อยสติ

ปัญญาท่ีเพ่งพินิจให้รู้ในสัจจะคือความจริง ดังนี้ เมื่อสัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นว่า  

นี่เป็นตัวสมุทัยแล้ว ความปล่อย ความวาง ก็จะบังเกิดข้ึน ซึ่งเป็นไปเองและทุกข์ 

ต่าง ๆ ก็จะดับลงไปทันที ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้พิจารณาดูเข้ามาให้รู้จัก

๔ มกราคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑๗
การปฏบิัตกิุศลกรรมบถ

ชีวิตนี้มีอันตรายต่าง ๆ อยู่รอบด้าน ความมีชีวิตล่วงมาได้วันหนึ่ง ๆ เดือน

หนึง่ ๆ ปีหนึง่ ๆ จงึเป็นความสวสัดขีองชวีติ ทีน่บัว่าเป็นสิง่ทีไ่ด้ด้วยยาก เพราะฉะนัน้ 

จึงควรที่จะไม่ประมาท เลินเล่อเผลอเพลินอยู่ในเรื่องแวดล้อมทั้งหลาย ที่น่ายินดี

เพลิดเพลิน แต่พิจารณาถึงสัจจะซึ่งทุก ๆ คนจะต้องประสบ คือ ความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ความพลัดพราก อันมีอยู่ทุกขณะจิต ทุกขณะลมหายใจเข้าออก แต่ความ

ดับนั้นยังมีความเกิดสืบต่อเป็นสันตติ จึงไม่ใช่เป็นความดับในที่สุด แต่แม้เช่นนั้น  

ทุก ๆ คนก็ไม่รู้จักกาลอันแน่นอนของความดับในที่สุดซึ่งจะมีแก่ชีวิต ฉะนั้น ในขณะ

ที่ชีวิตยังด�ารงอยู่ ยังมีความสวัสดีอยู่ ก็ใช้ชีวิตประกอบกรณี คือกิจท่ีควรท�าต่าง ๆ 

อันเป็น กายสุจริต ความสุจริตทางกาย วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา มโนสุจริต 

ความสจุรติทางใจ ความประพฤตอิยู่ในกรณีอนัเป็นสุจรติธรรมดงันี ้ย่อมเป็นกศุลกรรม 

กรรมที่เป็นกุศลอันเป็นของ ๆ ตน ชีวิตอันประกอบด้วยร่างกาย และใจส่วนที่เป็น

นามธรรมทั้งปวง หาใช่เป็นของตนไม่ ต้องแก่ไป ต้องเจ็บไป ต้องตายไป แม้ส่ิง 

ทั้งหลายที่มาประจวบเข้าเป็นลาภผลต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพลัดพรากไปทุกอย่าง 

แต่ว่ากรรมที่บุคคลกระท�าเอาไว้ ทั้งกุศล ทั้งอกุศลย่อมเป็นของ ๆ ตน

เพราะฉะนั้น จึงควรส่ังสมกรณีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลาย ด้วยความไม่

ประมาท และต้ังใจอบรมในกรรมฐานตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติใน 

สมถ กรรมฐาน ท�าจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีความสงบสงัดจากกามและอกุศล
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ธรรมทั้งหลาย ในบางครั้งบางคราวหรือเสมอ ตามควรแก่ภาวะของตน และน้อมน�า

จิตที่สงบตั้งมั่น พิจารณาในสัจจะทั้ง ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ น้อมเข้า

มาให้เป็น โอปนยิโก ที่ตนเอง ให้เห็นสัจจะในตนเอง คือให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่

จริงคือทุกข์ในตนเอง สมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ในตนเอง ตลอด

จนถึง นิโรธสจัจะ และมคัคสจัจะ ตามควรแก่ความปฏบิตั ิการหัดพจิารณาให้รูสั้จจะ  

ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงส่ังสอนไว้ให้เป็นโอปนยิโก น้อมเข้ามาให้เห็นสัจจะในตน 

ดังนี้ ย่อมเป็นการปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน อบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง

การพจิารณาให้รู้จักสมุทัย

กล่าวโดยเฉพาะพิจารณาให้รู้จัก สมุทัย คือตัณหา การพิจารณาสมุทัยนี้  

ย่อมเป็นประโยชน์ เพราะว่า โดยปกตินั้น สมุทัยคือตัณหา เป็นตัวนายที่ครอบครอง

สัง่การทกุ ๆ คนให้ปฏบิตัติาม ดงัท่ีเรยีกว่า เป็นทาสของตณัหา ตณัหาเป็นนายบงการ

ใช้สอยบุคคลให้ท�านั่นท�าน่ีต่าง ๆ บุคคลมิได้พิจารณาดูตัณหาที่เป็นตัวนายนี้ให้รู้จัก 

แต่ก็ปล่อยให้ตัณหาใช้ ให้เข้าครองบังคับบัญชา บุคคลก็เป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ ที่เชื่อฟัง

ตณัหาไปทกุสิง่ทกุอย่าง พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูช้นะตณัหา และได้ทรงส่ังสอนธรรม

ไว้ส�าหรับที่จะได้เอาชนะตัณหาในใจของตนเอง ธรรมที่ทรงสั่งสอนทุก ๆ ข้อ ก็เพื่อที่

จะเอาชนะตณัหาในใจนีแ่หละ แม้จะยงัเป็นทาสอยู่ แต่กไ็ม่เป็นทาสจนสุดตวั เร่ิมทีจ่ะ

ขัดขืนค�าสั่งของตัวตัณหา ที่จะท�าตัวเองให้เป็นผู้มีอ�านาจต้านทานตัณหาข้ึนบ้าง  

และเพิม่ก�าลงัทีจ่ะต้านทานตณัหาขึน้โดยล�าดบั กโ็ดยการทีป่ฏิบัต ิในศลี สมาธ ิปัญญา 

มาโดยล�าดับและโดยเฉพาะการปฏิบัติทางปัญญาที่เป็นวิปัสสนานี้ ก็เป็นการที่ปฏิบัติ

ต่อสูต้ัณหาในใจของตนเองโดยตรง ที่พระพทุธเจา้ไดท้รงสอนไวต้้องใหพ้ิจารณาดทูาง

ที่ตัณหาบังเกิดขึ้น และเมื่อตัณหาบังเกิดขึ้น ก็พิจารณาให้รู้จักลักษณะหน้าตาของ

ตัณหา ทางที่ตัณหาบังเกิดขึ้นนั้น ก็ได้แก่ทางที่เรียกว่า ปิยรูป สาตรูป ซึ่งได้อธิบาย

มาแล้วว่า หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นเชือ้ให้ตณัหาบงัเกดิขึน้ วิง่เข้ามาสูจ่ติใจ เหมอืนอย่างเชือ้

ของไฟส�าหรับที่จะให้ไฟติดเชื้อลุกโพลงขึ้น
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การพจิารณาปิยรูป สาตรูป

ปิยรปู สาตรปู แปลว่ารปูเป็นทีร่กั รูปเป็นท่ีชอบใจ กห็มายถงึว่าสิง่ทีเ่ป็นนมิติ 

คือที่ก�าหนดหมาย สิ่งที่เป็นเชื้อของตัณหา ซึ่งตัณหารัก ตัณหาชอบ เมื่อตัณหาพบ

เชื้อน้ีเข้า ก็รักนัก ชอบนัก จะวิ่งเข้ามาจับเชื้อนี้ทันที จึงเรียกว่า ปิยรูป สาตรูป  

ดังกล่าวแล้ว และก็ได้ยกเอาอายตนะภายในภายนอกที่เป็นคู่กัน เป็นปิยรูป สาตรูป 

คูแ่รก ต่อมากว็ญิญาณทีล่่วงเข้ามาถงึใจ วญิญาณเป็นอาการของใจทีมี่อาการเป็นตวัรู้ 

รูร้ปูเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั ดงันี ้เป็นต้น  ตัณหากว่ิ็งเข้าจบัอายตนะภายใจ ภายนอก 

จับวิญญาณนี่แหละบังเกิดขึ้น และมิใช่แต่เพียงเท่านี้ พระพุทธเจ้ายังได้ทรงจ�าแนก

แจกแจงละเอียดต่อไปอีก

สัมผัสทางใจ ๖

อาการของใจทีส่บืต่อจากวญิญาณ คอืสมัผสั ค�าว่าสัมผสันัน้ แปลว่า ถูกต้อง 

สัมผัส คือความถูกต้องนี้ ไม่ใช่หมายถึงสัมผัสถูกต้องทางกายซ่ึงเป็นวัตถุต่อวัตถุ 

ด้วยกัน แต่หมายถึงสัมผัสถูกต้องทางใจ คือสัมผัสใจถูกต้องใจ ว่าถึงท่านอธิบายไว้ 

ท่านอธิบายไว้ว่า อายตนะภายในอายตนะภายนอก และวิญญาณ ๓ อย่างนี้ มาพบ

กันประจวบกัน เรียกว่า สัมผัส และก็จะแบ่งออกเป็น ๖ ตามอายตนะท้ัง ๖  

กล่าว คือ

ตา ๑ รปู ๑ วญิญาณทางตา ๑ ประจวบกนัเรยีกว่า จักขุสมัผสั สมัผสัทางตา

ห ู๑ เสยีง ๑ วญิญาณทางห ู๑ ประจวบกนัเรียกว่า โสตสมัผสั สมัผสัทางหู

จมกู ๑ กลิน่ ๑ วญิญาณทางจมกู ๑ ประจวบกนัเรยีกว่า ฆานสมัผสั สมัผัส

ทางจมูก

ลิ้น ๑ รส ๑ วิญญาณทางลิ้น ๑ ประจวบกันเรียกว่า ชิวหาสัมผัส สัมผัส

ทางลิ้น
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กาย ๑ โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง ๑ วิญญาณทางกาย ๑ ประจวบกัน

เรียกว่า กายสัมผัส สัมผัสทางกาย

มโนคือใจ ๑ ธรรมคือ เรื่องราว ๑ วิญญาณทางมโน ๑ ประจวบกันเรียกว่า 

มโนสัมผัส สัมผัสทางมโน คือใจ

ท่านอธิบายสัมผัสไว้ดังนี้ ถือเอาความง่าย ๆ ว่า สัมผัสใจ หรือสัมผัสจิต 

อะไรมาสัมผสัจติ กคื็ออารมณ์นัน่เอง ได้แก่เรือ่งรปูท่ีตาเห็น เรือ่งเสียงท่ีหูได้ยินเป็นต้น 

อันเรียกว่า อารมณ์ อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นวัตถุ วัตถุเข้าไปถึงจิตใจไม่ได้ วัตถุอยู ่

ข้างนอก แต่สิ่งท่ีจะเข้าไปถึงจิตใจได้น้ันเป็นอารมณ์ คือเป็นเรื่องที่ถอดออกจากวัตถุ

ต่าง ๆ เป็นตัวเรื่องอายตนะภายในภายนอกพบกันเกิดวิญญาณ คือความรู้ รู้เสียง 

ทางห ูเป็นต้น ดงัทีก่ล่าวแล้ว กค็อืรูอ้ารมณ์ ได้แก่รูเ้รือ่งนัน้เอง รูเ้รือ่งรปู รูเ้รือ่งเสยีง

เป็นต้น และเรื่องรูปเรื่องเสียงนั้นก็สัมผัสถึงใจ คือกระทบใจ ถูกต้องใจ นี่แหละเป็น

ตัวสัมผัส เพียงแค่อายตนะภายในภายนอกกระทบกัน ไม่เกิดวิญญาณ ก็มีอยู่เป็น 

อนัมาก และเกดิวญิญาณแล้วกห็ายไปแค่วิญญาณเท่านัน้ กมี็อยู่เป็นอันมาก อารมณ์

บางอย่างที่แรงข้ึน จึงล่วงเข้ามาเป็นสัมผัส คือกระทบถูกต้องจิตเหมือนอย่างมา 

ทุบประตูร้องเรียกซึ่งมีอาการที่แรงขึ้นดังนี้ท่านจึงแสดงไว้ว่า ทั้ง ๓ อย่างมาประจวบ

กันดังกล่าวแล้ว จึงเป็นสัมผัส

การพจิารณานามรูปที่หยาบและละเอยีด

สมัผสัทางจติใจดงักล่าวนี ้ไม่ได้แสดงไว้ในขนัธ์ ๕ ในขนัธ์ ๕ นัน้ เรียงล�าดบั

ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เอาวิญญาณไว้ท้าย และไม่มีสัมผัส ส่วนใน

มหาสติปัฏฐานสูตรนี้ และในพระสูตรอ่ืนอีกเป็นอันมาก เรียงวิญญาณไว้เป็นอันดับ

ต้นต่อจากอายตนะภายนอกภายในแล้วก็มาวิญญาณแล้วก็มาสัมผัส เป็นการแสดง

ความเกิดขึ้นของนามธรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปตามล�าดับ คือ อายตนะภายในภายนอก

ประจวบกันเกิดวิญญาณ แล้วก็เป็นสัมผัส แล้วจึงจะไปข้ออื่น ในขันธ์ ๕ นั้น  

เรียงวิญญาณไว้ท้ายพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เหมาะแก่การพิจารณาของผู้ปฏิบัติทาง

วิปัสสนา จึงจัดแต่หยาบไปหาละเอียด
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รูปเป็นของหยาบพจิารณาก่อนย่อมเหน็ได้ง่าย เวทนากเ็ป็นของหยาบประกอบ

อยู่ใกล้เคียงกับรูป เหมือนอย่างเช่นรูปกายของทุก ๆ คนในบัดนี้  เวทนาของรูป  

เช่น หนาวร้อน ร่างกายสบายไม่สบาย ปวดเมือ่ยทีไ่หนอนัเป็นส่วนไม่สบาย หรอืว่าที่

เป็นส่วนสบาย นี่เป็นเวทนาทางกาย ตลอดจนถึงใจที่สบายหรือไม่สบาย เป็นเวทนา

ทางใจ น่ีพิจารณาได้ง่าย เป็นนามธรรมที่หยาบ ก็เรียงเวทนาไว้ก่อน แล้วก็สัญญา 

ก็ละเอียดเข้า สังขารก็ละเอียดเข้า แล้วจึงถึงวิญญาณซึ่งเป็นของละเอียดกว่าข้ออื่น

เมื่อพิจารณาจาก รูป เวทนา สัญญา สังขาร ได้โดยล�าดับ ก็พิจารณาจับ

วญิญาณได้ง่ายขึน้ และเม่ือพจิารณาจับวญิญาณได้ กโ็ยงไปถึงอายตนะภายในภายนอก

ที่มาประจวบกัน อันเป็นท่ีตั้งของวิญญาณ และเมื่อพบอายตนะภายในภายนอกมา

ประจวบกันก็พบวิญญาณ พบวิญญาณและพบสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบถึงใจ แล้วก็

ย่อมพบเวทนา เป็นต้น ดงัน้ี ธรรมก็ด�าเนินไปตามล�าดบัเอง เพราะฉะนัน้ ในทีน่ี ้ท่าน

จึงแสดงวิญญาณไว้เป็นล�าดับแรกของนามธรรมแล้วก็แสดงสัมผัส ตัณหาก็วิ่งเข้าจับ

สมัผสัน้ี เม่ืออารมณ์มากระทบใจ ตณัหาก็วิง่เข้าจบัอารมณ์ทีม่ากระทบใจนี ้พร้อมทัง้

จบัใจขึน้ทนัท ีลองมาพจิารณาด ูตณัหาทีว่ิง่เข้ามาจบั จบัทางตา กเ็ป็น รปูตณัหา จบั

ทางห ูกเ็ป็น สทัทตณัหา จบัทางจมกู กเ็ป็น คนัธตณัหา จบัทางลิน้ กเ็ป็น รสตณัหา  

จับทางกาย ก็เป็น โผฏฐัพพตัณหา จับทาง มโน ก็เป็น ธรรมตัณหา พิจารณาดูให้รู้

ดังนี้ ก็จะเป็นตัวสติและเป็นตัวปัญญาขึ้น ตัณหาก็จะสงบลง

๕ มกราคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑๘
จติ วญิญาณ มนะ

จิตใจนี ้ย่อมด�าเนนิไปในกระแสโลก หรอืกระแสตัณหาอยู่โดยปกต ิกล่าวคอื

อารมณ์ทั้งหลายที่ไหลเข้ามาสู่จิตใจ เป็นอารมณ์ท่ีนับว่าเป็นสภาวธรรมส่วนหนึ่ง  

เป็นอารมณ์ท่ีนับว่าเป็นท่ีต้ังของตัณหา หรือตัณหาอีกส่วนหนึ่ง อันที่จริงสภาวธรรม

เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นไปอยู่ กล่าวคือ กระบวนการของกายและใจอันนี้ ซึ่งเป็นไปอยู่

มหาภูตรูป กายน้ีในส่วนที่เป็นมหาภูตรูป ก็เป็นธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม  

ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ก็เป็นไปอยู่ตามเหตุปัจจัยของตน คือของธาตุดิน น�้า ไฟ ลมเอง

อุปาทายรูป ในส่วนที่เป็นอุปาทายรูป รูปอาศัยเป็นต้นว่า ประสาทท้ัง ๕  

จักขุประสาท ประสาทตา ก็รับรูป โสตประสาท ประสาทหู ก็รับเสียง ฆานประสาท 

ประสาทจมกู ก็รบักล่ิน ชิวหาประสาท ประสาทลิน้ กร็บัรส กายประสาท ประสาทกาย 

ก็รับโผฏฐัพพะ ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของประสาทเหล่านี้เอง

แหละยังมีประสาทที่ ๖ คือมโน หรือมนะ อันไม่ใช่เป็นรูปโดยตรง ก็นับว่า

เป็นพวกนามธรรม แต่ว่าไม่ใช่เป็นนามธรรมชนิดที่เป็นอาการ แต่เป็นนามธรรมชนิด

ที่เป็นตัวตั้ง เหมือนอย่างตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็นประสาททั้ง ๕ เป็นสิ่งที่เป็น 

ตวัตัง้อย่างหน่ึง ๆ มโนก็เช่นเดยีวกัน ไม่ใช่เป็นรปูโดยตรง แต่กไ็ม่ใช่นามธรรมเหมอืน

อย่างนามธรรมอย่างอื่น แต่เป็นนามธรรมชนิดที่เป็นตัวตั้ง ท�านองเป็นประสาทที่ ๖ 

ซึ่งมโนอันนี้ในอภิธรรมก็จัดเข้าเป็นพวกจิต พวกวิญญาณ แต่ผู้พิจารณาในสมัยต่อมา 
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เช่น สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมพีระมตว่ิา หน้าทีข่อง

มโนทีแ่สดงไว้ คล้ายคลงึกันกบั หน้าทีข่องมนัสมอง จงึถือเอาว่าเป็นมนัสมอง แต่เมือ่

เป็นมันสมองก็จะต้องเป็นรูปธรรม แต่มโนจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามที 

ก็ยตุไิด้ว่ามโนเป็นสิง่ทีม่อียู ่นบัว่าเป็นประสาทท่ี ๖ ซึง่เป็นประสาทส�าคญั ซึง่พระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่าเป็น อายตนะที่ ๖ คืออายตนะภายในข้อที่ ๖ และเมื่อตรัสเรียกทั้ง ๖ 

ข้อนี้ว่า ทวาร มโนก็เป็นทวารที่ ๖ และเมื่อเรียกว่าเป็นอายตนะ เหมือนอย่างตา หู 

จมูก ลิ้น กาย หรือเป็นทวารเหมือนอย่าง ๕ ข้อนั้น มโนจึงอยู่ในฐานะเป็นอายตนะ

อย่างหนึ่ง มีหน้าที่เป็นที่ต่อ หรือว่าเป็นทวาร ๆ หนึ่ง มีหน้าที่เป็นทางเข้า เช่นเดียว

กบัตา หู จมูก ลิน้ กาย จงึเป็นอันแบ่งแยกออกจากสภาพทีเ่รยีกว่า จติ  ซึง่ตรสัสอน

ให้ฝึกอบรมรักษา คือให้ฝึกจิต ให้อบรมจิต ให้ท�าจิตให้บริสุทธ์ิ ดังที่ตรัสสอนไว้ว่า 

ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ ดังนี้

จิตนี้ ตรัสว่า เป็นธรรมชาติประภัสสร คือผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะ

อุปกิเลส คือเคร่ืองเศร้าหมองทั้งหมายท่ีจรมา แต่ว่าจิตนี้ก็อาจอบรมให้วิมุติ คือ 

หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองท้ังหลายได้ เป็นจิตวิมุติ เป็นจิตที่บริสุทธิ์ดังนี้ ฉะนั้น 

สภาพทีเ่รียกว่า จิต จงึต่างจากสิง่ทีเ่รยีกว่า อายตนะ หรอืทวารมโน โดยอายตนะนัน้

เป็นที่ต่อหรือที่เรียกว่า ทวาร ก็เป็นทางเข้า ถามว่าเป็นที่ต่อของอะไร ก็ตอบว่าเป็นที่

ต่อของอารมณ์ เป็นทางเข้าของอะไร ก็เป็นทางเข้าของอารมณ์ กล่าวคือ ตา หู จมูก 

ลิน้ กาย มโน เป็นท่ีต่ออารมณ์เข้าไปสูจิ่ต เป็นทวาร คือเป็นทางเข้าไปแห่งอารมณ์สู่จติ 

หรอืจะกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า เป็นทีซ่ึง่จติต่ออารมณ์ หรอืเป็นทางทีจ่ติรบัอารมณ์ ดงันี้

ก็ได้ ก็แปลว่าจิตกับอารมณ์ จะพบกันก็ต้องอาศัยอายตนะและทวารทั้ง ๖ นี้ เป็นที่

ต่อหรือเป็นทวาร ฉะนั้น มโนจึงอยู่ในฐานะเป็นอายตนะ หรือเป็นทวารเท่านั้น

แต่ว่าท่านอธบิายไว้ว่า อายตนะหรอืทวาร ๕ ข้อข้างต้น ย่อมมีวสัิยอ�านาจเฉพาะ 

กล่าวคือ ตาก็มีวิสัยเฉพาะ คือมีอ�านาจหรือมีความสามารถรับได้เฉพาะรูปเท่านั้น 

หูก็รับได้เฉพาะเสียงเท่านั้น จมูกก็เฉพาะกลิ่นเท่านั้น ลิ้นก็เฉพาะรสเท่านั้น กายก็

เฉพาะโผฏฐัพพะ คอืสิง่ทีก่ายถกูต้องเท่านัน้ ส่วนมโนซึง่เป็นข้อที ่๖ นัน้ มวีสัิยอ�านาจ

รบัได้ทัง้หมด กล่าวคอื ร่วมรบัรปูทางตาด้วย ร่วมรบัเสียงทางหูด้วย ร่วมรบักลิน่ทาง
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จมกูด้วยร่วมรบัรสทางลิน้ด้วย ร่วมรบัสิง่ทีก่ายถกูต้องทางกายด้วย และรบัอารมณ์คอื  

เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีต อันเป็นอารมณ์จ�าเพาะ

ของตนได้อีกด้วย

มโนข้อท่ี ๖ นี ้จงึมีวสิยัอ�านาจท่ีกว้างขวาง และถ้าหากว่า มโนไม่ไปร่วมรบัรปู 

เสียง ทางตา ทางหู เป็นต้นด้วยแล้ว แม้ว่าตากับรูปจะประจวบกัน หูกับเสียงจะ

ประจวบกันเป็นต้น ก็ไม่ส�าเร็จความรู้เรื่องรูปเสียงเป็นต้น ต่อเมื่อมโนไปร่วมรับด้วย 

จงึจะให้ส�าเรจ็ความรูร้ปูเสยีงเป็นต้น ดงัจะพงึเห็นได้ว่า เมือ่ลมืตาอยู่ กย่็อมพบกบัรปู

ต่าง ๆ ที่อยู่ในคลองของจักขุประสาท ก็แปลว่า รูปกับจักขุประสาทจะต้องมาพบกัน 

แต่กม็เีป็นอนัมากทีบุ่คคลไม่มคีวามรูเ้หน็ คอืไม่เห็นเพราะว่ามโนนัน้ไม่ได้ไปร่วมดรูปูด้วย 

มโนไปอยูเ่สยีในท่ีอืน่ หกูบัเสยีงกป็ระจวบกนัอยู่เสมอเพราะว่าหูไม่หนวก มเีสียงอะไร

มากระทบก็ต้องมาประจวบกัน แต่ว่ามีเป็นอันมากเหมือนกันที่บุคคลไม่ได้ยินเสียง 

เพราะว่ามโนไม่ได้มาฟังด้วย มโนไปอยู่เสียในที่อื่น ฉะนั้น แม้จะลืมตาอยู่ ก็เรียกว่า 

ตาดับ ไม่เห็น เปิดหูอยู่ก็เรียกว่า หูดับ ไม่ได้ยิน ถ้ามโนไม่ได้ไปร่วมดูร่วมฟังด้วย

ฉะน้ัน มโนซึง่เป็นข้อที ่๖ นี ้จงึเป็นข้อส�าคัญทีจ่ะต้องไปร่วมดรู่วมฟังเป็นต้น 

ทั้ง ๕ อายตนะนั้น จึงจะให้เกิดความรู้สึก เห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้นขึ้นได้ และ

ความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้นนี่แหละ ตั้งชื่อเรียกว่า วิญญาณ  ฉะนั้น ค�าว่า

วญิญาณ จึงเป็น นามธรรมทีเ่ป็นอาการ ทีเ่ป็นอาการเริม่รูข้ึน้ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วใน

ข้อที่ว่าด้วยวิญญาณ เม่ือด�าเนินสืบขึ้นไปก็เป็นสัมผัส แล้วก็เป็นเวทนา จากเวทนา 

ก็เป็น สัญญา คือความจ�าหมายก็จ�าแนกออกเป็น ๖ ตามสิ่งที่จ�า คือจ�ารูป ก็เรียกว่า 

รูปสัญญา จ�าเสียง ก็เรียกว่า สัททสัญญา จ�ากลิ่น ก็เรียกว่า คันธสัญญา จ�ารส  

ก็เรียกว่า รสสัญญา จ�าสิ่งท่ีกายถูกต้อง ก็เรียกว่า โผฏฐัพพสัญญา จ�าเรื่องราว 

ทัง้หลายกเ็รยีกว่า ธรรมสญัญา ก็เป็นสญัญา ๖ เพราะฉะนัน้ สัญญาจงึเป็นนามธรรม

อีกอย่างหนึ่ง วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา ที่กล่าวมาโดยล�าดับนี้เป็นนามธรรม 

ที่ตัวการ เป็นปิยรูป สาตรูปของตัณหา ดังได้กล่าวมาแล้ว



195แนวปฏิบัติทางจิต

ฉะน้ัน ก็ให้พิจารณาดูอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกัน พิจารณาดู 

วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา ที่ด�าเนินมาโดยล�าดับ และพิจารณาจับดูตัณหาที่วิ่ง

ออกจับสิง่เหล่านี ้อันกล่าวได้ว่า สิง่เหล่านีก้เ็ป็นสภาวธรรม ธรรมทีม่ภีาวะของตน คอื

เป็นขึน้เองตามเหตตุามปัจจยั เป็นกระบวนการทางกาย ทางใจ ตัณหากว่ิ็งจบักระบวนการ

ทางกาย ทางใจนี ้เกดิขึน้ ตัง้อยู ่กท่ี็กระบวนการทางกาย ทางใจนี ้เมือ่ตัง้สตกิ�าหนด

พิจารณาดูอยู่ สภาวธรรมคืออายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกัน วิญญาณ สัมผัส 

เวทนา สัญญา ก็จะปรากฏขึ้น กระแสตัณหาที่วิ่งมาตามส่ิงเหล่าน้ี ก็จะปรากฏขึ้น 

อาจจะเทียบได้ว่าสภาวธรรมเหล่านี้ เหมือนอย่างเป็นสายไฟ กระแสตัณหาเหมือน

อย่างกระแสไฟฟ้าที่วิ่งมาตามสายไฟเหล่านี้ เมื่อมีสติก�าหนดดูอยู่ พร้อมทั้งพิจารณา

ให้เห็นความเกิด ความดับ เมื่อความเกิดพร้อมกับความดับปรากฏขึ้น ความแล่นไป

ของกระแสตณัหากจ็ะดบัลงไปพร้อมกบัความดบัของนามธรรม รูปธรรม ทีป่รากฏขึน้

๑๓ มกราคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑๙
ข้อว่าด้วยนโิรธ-กายกับจติ

จิตใจนี้เป็นธาตุรู้ที่รู้อะไร ๆ ได้ ในบัดนี้ ก็ก�าลังรู้ฟัง สิ่งที่ฟังก็คือการอบรม

ในกรรมฐาน และยังมีเสียงอ่ืนสอดแทรกเข้ามาเป็นคร้ังเป็นคราว นอกจากนี้ยัง 

รู้ทางอื่น ๆ รวมความเข้ามาก็คือ รู้ทางอายตนะทั้ง ๖ ซึ่งมีกายนี้เป็นที่ตั้ง และกายนี้

ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และประกอบด้วย

วิญญาณธาตุ ซึ่งเป็นธาตุรู้อันได้แก่จิตนี้เราเรียกว่า กายและใจ หรือกายและจิต  

ซึง่ทกุ ๆ คนกไ็ด้มาตัง้แต่ถอืก�าเนดิเกดิก่อขึน้ในครรภ์ของมารดา และกด็�ารงอยูจ่นถงึ

บัดนี้ ความเกิดก่อขึ้นมานั้นก็ด้วยอ�านาจของ ตัณหา อุปาทาน กรรม ประกอบด้วย

อวชิชาเป็นต้นเดมิ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ดงันี ้ตามนยัทีต่รสัไว้ในปฏจิจสมปุบาท 

เป็นต้น

บคุคลไม่รูด้้วยตนเอง ความรูข้องตนเองนัน้มาเริม่รูจ้�าได้ก็ต่อเมือ่รูเ้ดียงสาขึน้

มาแล้ว เป็นต้นมาเท่านั้น ก่อนแต่นั้น เมื่อยังเล็กมากก็ย่อมมีความรู้ทางอายตนะแต่

กจ็�าไม่ได้ เมือ่อายตนะยงัไม่บรบิรูณ์ กไ็ม่มีทางทีจ่ะสือ่ให้เกดิความรู้ดงักล่าว แต่อาศยั

พระพทุธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสพัพญัญ ูตรสัรู ้และได้ทรงแสดงบอกไว้ตลอดจนถึงได้ตรสั

ชีใ้ห้เหน็สจัจะคอืความจรงิว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เท่ียว สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวง

เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน กายและใจท่ีประกอบกันอยู่นี้ก็เป็นสังขาร คือเป็นส่วนผสม

ปรุงแต่ง ว่าถงึกายเอง กป็รงุแต่งขึน้ด้วยธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม และอากาศ เม่ือประกอบ

กันข้ึนเป็นสัตว์บุคคล ก็มีวิญญาณธาตุหรือจิตใจนี้เข้าประกอบอีกส่วนหนึ่ง จึงเป็น

สังขาร คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งดังกล่าว คือต้องมีการปรุงเข้ามา กายและจิตอันนี้ 
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หรือธาตุทั้ง ๖ ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ และวิญญาณธาตุ เข้ามาประกอบกันก็เป็น 

เกิด และเมื่อเกิดก็มีแก่ มีตาย ความตายนั้นก็คือ ความแยกออกไปแห่งธาตุทั้ง ๖ นี้ 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ให้เห็นสัจจะ คือความจริงของความเกิดแก่ตายนี้ และก็ได้ทรง

ชี้ถึงเหตุ คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ซึ่งเป็นผู้สร้างให้บังเกิดขึ้น

ในอริยสจัจ์ ๔ ได้ทรงยกขึน้ชีใ้ห้เหน็แต่เพยีงข้อเดยีว คอื ตณัหา และตณัหา

นั้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑. ตัณหาอย่างละเอียด เป็น ตัณหานุสัย นอนจมอยู่ในจิต

๒. อีกอย่างหน่ึง ตัณหานิวรณ์ คือตัณหาที่บังเกิดขึ้น กลุ้มกลัดจิตใจ  

ท�าจิตใจให้กลัดกลุ้ม ดิ้นรน วุ่นวาย กระสับกระส่าย มีอาการที่อยากได้บ้าง อยาก

เป็นบ้าง อยากที่จะให้เสื่อมสิ้นไปบ้าง

ธรรมฐติ ิ ธรรมนยิาม

ตรัสชีใ้ห้บุคคลพิจารณาให้เหน็ สจัจะ คอื ข้อทีสั่งขารทัง้หลายไม่เทีย่ง สังขาร

ทัง้หลายเป็นทกุข์ ธรรมทัง้หลายเป็นอนตัตา ทรงชีใ้ห้เห็นสัจจะของชวิีต คอื เกดิ แก่ 

ตาย และทรงชี้ให้เห็นเหตุที่เป็นผู้สร้างคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม หรือว่า

ทรงยกข้ึนแต่เพียงตัณหาข้อเดียว พิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิตท่ีตรัสชี้แจง

บอกไว้ ก็จะพึงเห็นได้ว่า สังขารทั้งหลาย คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ใน

โลกนี้ หรือว่าธรรมทั้งหลาย กล่าวคือ ทั้งสิ่งที่เป็น สังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ทั้งสิ่ง

ที่เป็น วิสังขาร คือมิใช่สิ่งผสมปรุงแต่ง ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของตนเอง คือ 

อนจิจา ความไม่เทีย่ง ทุกขตา ความเป็นทกุข์ อนตัตตา ความเป็นของมใิช่ตนดงักล่าวแล้ว 

พระพทุธเจ้าจะทรงอุบัตขิึน้ในโลกหรอืไม่ทรงอบุติัขึน้ในโลก สังขารทัง้ปวง ธรรมทัง้ปวง 

ก็ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาดังนี้ ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นสุข แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้น  

จงึได้เรยีกว่า ธรรมฐติ ิความตัง้อยูแ่ห่งธรรม ธรรมนยิาม ความก�าหนดแห่งธรรม คอื

เป็นธรรมดา โลกนีย่้อมเป็นสงัขาร คือส่วนผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ และกผ็สมปรงุแต่งขึน้

จากธาตุทั้งหลาย ธาตุทั้งหลายนั้น ในทางวิปัสสนาท่ีแสดงไว้ส�าหรับยกข้ึนพิจารณา  

กค็อืธาต ุดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ เพราะเป็นสิง่ทีพ่งึแยกออกพจิารณาได้ทางวปัิสสนา
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ลักษณะของธาตุ

แต่แม้เช่นนัน้ กยั็งมีก�าหนดลักษณะส�าหรบัทีจ่ะเป็นทีร่วม คอืลกัษณะทีแ่ข้น

แข็งก็เป็น ธาตุดิน ลักษณะที่เอิบอาบก็เป็น ธาตุน�้า ลักษณะที่อบอุ่นก็เป็น ธาตุไฟ 

ลกัษณะทีพ่ดัไหวกเ็ป็น ธาตลุม ลกัษณะทีเ่ป็นช่องว่างกเ็ป็น อากาศ และกอ็าจหยิบยก

เอาค�าว่าธาตขุึน้มาก�าหนดลกัษณะรวมอกีอย่างหนึง่ คอื ลกัษณะทีท่รงตวัแยกออกไป

อีกไม่ได้ คู่กับสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง สังขารก็ผสมปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ ธาตุเป็น 

สิ่งที่มาผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร ธาตุนั้นที่มีลักษณะเป็นอันหนึ่ง คือทรงตัว เป็นสิ่ง

แยกออกไปไม่ได้ก็เป็น ธาตุแท้ แต่เม่ือยังแยกออกไปอีกได้ก็เป็นสังขาร สังขารนั้น

ย่อมเป็นสิง่ทีแ่ยกออกไปได้ เพราะเป็นสิง่ทีธ่าตมุาปรงุแต่งกนัเข้า และเม่ือเป็นสังขาร

ก็ต้องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และเมื่อเป็นธรรมดังจะกล่าวว่า คือตัวธาตุแท้

นั้นเอง ก็ยังเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน นี้เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม สิ่งที่เป็น

ธาตุแท้หรือเป็นธรรม ส่วนท่ีเป็นธาตุแท้นี้ ก็พึงแยกออกได้เป็นสองคือ เป็นธาตุที่ 

เป็นวัตถุ กับธาตุที่เป็นธรรมมิใช่วัตถุ

ธาตุแท้ ๒ อย่าง

ธาตุที่เป็นวัตถุ นั้น ส่วนที่เป็นธาตุแท้ คือที่แยกออกไปไม่ได้ ในบัดนี้  

กค้็นกนัลงไปจนถงึเป็นปรมาณ ูแต่เม่ือยงัแยกออกไปได้อกีก็ยงัมใิช่ธาตแุท้ จนกว่าจะ

พบถึงส่วนท่ีแยกออกจากกันไม่ได้อีก จึงจะเป็นธาตุแท้ แต่จะมีได้หรือไม่อย่างไรนั้น 

ก็เป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทางวัตถุจะได้ค้นคว้ากันต่อไป

ส่วนธาตุแท้ทีเ่ป็นธรรมไม่ใช่วตัถุ นัน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงพบดงัทีต่รสั เรียกว่า 

วิราคธรรม ธรรมะที่สิ้นติด สิ้นยินดี หรือว่าสิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจให้ติด ให้ยินดี 

ได้แก่ พระนิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสกองทุกข์ทั้งสิ้น เป็น อสังขตธาตุ  

ธาตท่ีุเป็นอสังขตะ คือไม่มีปัจจยัปรงุแต่ง เป็น วสิงัขาร ส้ินสังขาร คอืส้ินความปรงุแต่ง 

ไม่ใช่เป็นสิง่ทีป่รงุแต่ง เป็นสจัจะทีเ่รยีกว่า บรมอรสิจัจะ คอืเป็นสัจจะท่ีเป็นอรยิะอย่างย่ิง 
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ไม่เป็นโมฆะ คือไม่เป็นของเปล่า แต่เป็นตัวสัจจะที่แท้จริง นี้ก็รวมอยู่ในธรรมฐิติ  

ในธรรมนิยามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงบอกไว้ ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข  

แก่ใครผูใ้ดผูห้นึง่ทัง้สิน้ เป็นธรรมฐติิ เป็นธรรมนยิาม อยู่โดยแท้ แต่เม่ือบคุคลมีอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน และกรรม ที่สืบเนื่องกันไป หรือยกขึ้นเพียงอย่างเดียวว่าตัณหา  

ซึ่งจะต้องหมายรวมถึงอุปาทานเข้าด้วย ดังจะกล่าวว่า ตัณหาอยาก อุปาทานยึด  

เมื่อมีความอยากยึดบังเกิดขึ้น อยากยึดกายและใจนี้ที่เป็นสังขารดังกล่าวหรือที่เรียก

ว่า อยากยดึ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อนัรวมเข้าเป็นนามรปูว่า เอตํ มม 

นี่เป็นของเรา เอโส หมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นตัวตนของเรา ขันธ์ ๕ 

ทีย่่นเข้าเป็นนามรปู คือ กายและใจอันน้ี กก็ลายเป็นอุปาทานขนัธ์ ขนัธ์เป็นทียึ่ดถือขึน้ 

ก็กลายเป็นทุกข์ขึ้น คือเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือ ทุกข์ แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีเป็น

ธรรมฐิติ มีเป็นธรรมนิยาม ก็กลายเป็น เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์  

เมื่อยังไม่มีตัณหาอุปาทานเข้าจับ เกิดเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม แก่ตายเป็น 

ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ไม่เป็นทุกข์แก่ใคร แต่เมื่อมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ ก็เป็น 

ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ และเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังที่เราทั้งหลายฟัง

หรือสวดกนัอยู่ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัชีใ้ห้รู้จกัธรรมฐติ ิ ธรรมนยิาม ให้รูจ้กัตัณหาที่ 

เกดิขึน้ พร้อมทัง้อปุาทานอนัสร้าง ทกุขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืทุกข์ดงักล่าว ตณัหาก็เป็น  

สมทุยัสจัจะ สภาพท่ีจริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ปัญญาที่ก�าหนดรู้เป็นความรู้ละ  

รู้วาง ละวางตัณหาอุปาทานได้เมื่อใด ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้น ขันธ์ ๕ 

ก็คงเป็นขันธ์ ๕ นามรปู หรอืกายและใจก็คงเป็นนามรปู หรอืกายและใจ แต่ว่าเม่ือ 

ดบัตณัหาอปุาทานได้ สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามได้ ไม่เป็นทุกข์

แก่ใคร ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ท�าความรู้จัก ตัวนิโรธ คือตัวความดับ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๐
ข้อว่าด้วยมรรคมอีงค์ ๘

การต้ังใจ ก็เป็นการอบรมจิตอย่างหนึ่ง ดังจะพึงเห็นได้ในศาสนาประวัติว่า 

พระพทุธสาวกไม่น้อยท่านส�าเรจ็มรรคผล เมือ่ได้ฟัง ธรรม ค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

พระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังปฐมเทศนา ก็ได้ ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม และเมื่อ

พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระสตูรท่ี ๒ ทีเ่รียกว่า อนตัตลกัขณสตูร พระเบญจวัคคย์ีกมี็

จิตพ้นจากอาสวะ คอื ส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์ทัง้ ๕ รปู และได้มพีระสงฆ์สาวกอกีไม่น้อย

ผูไ้ด้ธรรม เม่ือได้ฟังธรรมค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ฉะนัน้ มรรคมีองค์ ๘ 

จึงเกิดข้ึนได้แก่ผูต้ัง้ใจฟัง การตัง้ใจฟัง จงึเป็นการปฏิบัติธรรม เป็นการอบรมจติอย่างหนึง่ 

พจิารณาดูแม้จะไม่ได้ไม่ถงึธรรมดงักล่าว กเ็ป็นการปฏิบตั ิเป็นการอบรมจติ ทกุคราว

ที่ตั้งใจฟัง ที่เป็นการปฏิบัตินั้น ก็กล่าวได้ว่า เป็นการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ย่นลงมา

ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ศลี สมาธ ิ ปัญญา

ศีล ในการตั้งใจฟังธรรม จะต้องมีความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจ

สํารวมกาย ก็คือกายจักต้องอยู่ในอาการที่สงบไม่หลุกหลิก กระสับกระส่าย
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สํารวมวาจา นั้นก็คือ จะต้องตั้งวิตกวิจารไปเป็นธรรม เพราะว่า วิตกวิจารนี้

เป็นต้นของวาจา คนเราจกัต้องคดิขึน้มาก่อนจงึพดู บางทีรูสึ้กคล้ายกับว่าพดูโดยไม่ได้คดิ 

คือ พูดโพล่งออกไป แต่อันที่จริงต้องมีคิดน�า คือ คิดจะพูดแล้วก็พูด แต่ว่ายังไม่ทัน

คดิว่าทีจ่ะพดูนัน้เหมาะหรอืไม่เหมาะอย่างไร เพราะความคดินีร้วดเรว็มาก เมือ่จะพดู

จึงจะต้องคิดก่อนดังกล่าว คิดที่เป็นเหตุให้พูด นี่แหละ เรียกว่า วิตกวิจาร จะต้องคิด

ไปในธรรมที่ฟัง เรียกว่า พูดในใจไปกับธรรมที่ฟัง ไม่ใช่ว่าคุยกันไป เมื่อส�ารวมวาจา

ดังนี้ จึงชื่อว่าส�ารวมวาจา

สํารวมใจ นั้นก็คือ ส�ารวมใจให้สงบ ไม่ตั้งเจตนา คือความจงใจไปว่า จะท�า

อย่างนัน้อย่างนี ้จะพดูอย่างนัน้อย่างนี ้จะคิดอ่านอย่างนัน้อย่างนี ้ซึง่เป็นการงานต่าง ๆ 

ถ้าส่งใจไปคดิการงานต่าง ๆ เสยี กไ็ม่ส�ารวมใจ ต่อเม่ือส�ารวมใจอยู่ คอื ท�าใจให้สงบ

จากเจตนาที่คิดการงานต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจะชื่อว่า ส�ารวมใจ

ความสํารวมกาย วาจา ใจ ดังนี้ นับเป็นศีล ซึ่งจะต้องมีในขณะที่ฟังธรรม

สมาธิ จะต้องมีสมาธิในการฟัง คือท�าจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย และ

ตั้งใจไว้ในธรรมท่ีฟัง น�าธรรมท่ีฟังเข้ามาสู่ใจ เปิดใจออกรับธรรมที่ฟัง ให้ธรรมที่ฟัง

ไหลเข้ามาสู่ใจตามล�าดับเสียง อักษร ภาษาที่แสดง เมื่อมีสมาธิในการฟัง ดังนี้  

ก็เป็นการปฏิบัติในสมาธิ

ปัญญา และจะต้องมีความรู้ท่ีฉวยได้จากธรรมที่ฟัง ความรู้ที่ฉวยได้ คือที ่

เกิดขึ้นจากธรรมที่ฟังนี้ เริ่มตั้งแต่ความรู้เรื่องท่ีแสดง เม่ือรู้เรื่องท่ีแสดง ก็รู้เหตุผล 

ที่แสดง เมื่อรู้เหตุผลที่แสดง ความรู้ก็เข้าถึงสัจจะ ตามเหตุและผลตามล�าดับ และ 

ส่องเข้ามาจนถึงรูส้จัจะในตนเอง ซ่ึงเป็นสจัจะภายใน เหมอืนอย่างว่าการส่องดเูงาหน้า

ของตนในกระจก ก็มองดูไปที่กระจกเงาหน้าของตนที่ปรากฏในกระจกนั้น ก็เป็นเงา

หน้าในกระจกไม่ใช่หน้าของตนเอง แต่เป็นเพียงเงา เงาที่ปรากฏในกระจก ไม่ใช่เป็น

ตวัหน้าของตนเอง ตวัหน้าของตนเองนัน้ตนเองมองไม่เห็น เพราะว่าโดยปกต ิตาของ
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ตนเองนั้น ได้แต่มองออกไปข้างนอก เห็นแต่ข้างนอก ไม่เห็นย้อนกลับเข้ามา จะต้อง

มเีครือ่งมอื คือกระจกตัง้ไว้และก็มองไปทีก่ระจก กระจกนัน้กส่็องเงาหน้า คอืส่องหน้า

ของตนเอง ให้เงาไปปรากฏที่กระจก ก็เห็นเงาในกระจก คราวนี้ บุคคลผู้ต้องการจะ

แต่งหน้า ถ้าไปแต่งท่ีเงาในกระจกกแ็ต่งไม่ถกูหน้า จะต้องกลับมาแต่งทีห่น้าของตนเอง 

จึงจะแต่งถูกหน้า ฉันใดก็ดี ธรรมค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดา ก็เป็นเหมือนอย่าง

กระจกส�าหรับท่ีจะส่องให้เห็นตนเอง แต่ตัวธรรมท่ีเป็นปริยัติธรรมนั้น ก็เป็นเหมือน

อย่างกระจกที่แสดงได้แต่เงาหน้า แต่ตัวของหน้านั้นก็คงอยู่ที่บุคคลนั่นเอง ฉะนั้น  

เมื่อได้เห็นตนในปริยัติธรรม ก็เท่ากับว่า เห็นเงาหน้าของตนในกระจก ตนที่ปรากฏ

ในปริยัติธรรมนั้น เป็นเพียงเงาของตน เม่ือไปตกแต่งเงาอยู่เท่านั้น การตกแต่ง 

ก็ไม่ถึงตน แต่งแค่เงา ฉะนั้น ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็จักต้องมาแต่งที่ตน คือ 

เมือ่เหน็ตน หรอืเหน็เงาของตนจากกระจก คือปริยตัธิรรมแล้วกม็าแต่งทีต่น เมือ่ปรยิตัิ

ธรรมส่องให้มองเห็นว่า นี้เป็นทุกข์ ทุกข์ควรก�าหนดรู้ ก็ต้องกลับมาก�าหนดให้รู้ทุกข์

ทีต่น เมือ่ปรยิตัธิรรมแสดงว่า นีเ้ป็นสมุทัย เหตทุีเ่กดิทกุข์ และควรละเสยี กต้็องกลับ

มาดใูห้รูจ้กัสมทุยัทีต่น เมือ่ปรยิตัธิรรมแสดงว่า ส่องว่า นีเ้ป็นทกุขนิโรธ ความดบัทกุข์ 

ซึ่งควรกระท�าให้แจ้ง ก็กลับมาท�าความรู้ในทุกขนิโรธที่ตน กระท�าให้แจ้งทุกขนิโรธ 

ที่ตน เมื่อปริยัติธรรมส่องว่า น้ีเป็นมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งควรจะ

อบรมให้มีข้ึน ให้เป็นข้ึน ให้สมบูรณ์ ก็กลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมให้บังเกิดขึ้นที่ตน 

กล่าวโดยย่อก็คือ ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา

เหล่านี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญาท้ังนั้น ซึ่งมีได้ด้วยการฟังธรรมให้รู้จักตน 

ก็คือ ให้รู้จักทุกข์ ให้รูจ้กัสมุทยัเหตท่ีุเกดิทกุข์ ให้รูจ้กันโิรธความดบัทกุข์ ให้รูจ้กัมรรค

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และให้มาปฏิบัติท�าความรู้จักที่ตนเอง ดังนี้ จึงจะเป็น

ปฏิบัติธรรมขึ้น และเมื่อเป็นปฏิบัติขึ้น ปฏิเวธธรรม คือปัญญาท่ีเจาะแทงเข้าไปถึง

สัจจะ คือความจริง ก็จะปรากฏขึ้นโดยล�าดับ ตามควรแก่ความปฏิบัติ
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อุทาหรณ์เรื่อง คนเจาะไม้และดอกบัว ๔ เหล่า

ก็เหมือนอย่างช่างไม้ ใช้สว่านเจาะแทงไม้ เมื่อหมุนสว่านทีหนึ่ง ก็เจาะแทง

ไม้ลงไปได้ส่วนหน่ึง แม้จะยังไม่ทะลุหรือยังไม่ถึงขนาดที่ต้องการ ก็เป็นอันว่าได้เริ่ม

เจาะแทง และเม่ือได้ใช้สว่านเจาะแทงอยู่บ่อย ๆ กจ็ะเจาะแทงได้ลกึลงไปทกุที จนทะลุ 

หรือจนได้ขนาดท่ีต้องการ การปฏิบัติศึกษาในสัจจะทั้ง ๔ ที่ตนเองดังกล่าวก็เป็น 

ฉันนั้น ก็เหมือนอย่างการที่ใช้สว่านเจาะแทง ปฏิบัติเมื่อใด ก็เป็นการเจาะแทงลงไป

ได้หน่อยหนึ่ง ๆ เท่านั้น ในขั้นแรก ก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่า เจาะแทงลงไปได้ลึกเท่าใด 

เหมือนอย่างยังไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมาเลย แต่ว่าเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ การเจาะแทง

ก็ลึกลงไปลึกลงไป จนทะลุในท่ีสุด ทะลุเมื่อใดก็โปร่งเมื่อนั้น นั่นแหละเรียกว่า  

เป็นขั้นมรรคผล ซึ่งขั้นมรรคผลนี้ปรากฏขึ้น ในขั้นสุดท้าย ในเมื่อเจาะทะลุ คราวนี้ 

บางคนเขาได้ปฏิบัติเจาะแทงดังกล่าวมาแล้วนานนักหนา ก็เหมือนอย่างว่า ใช้สว่าน

เจาะแทงกระดานแผ่นหนึง่ ซึง่หนามาก เขากเ็จาะลงไป เจาะลงไป จนเหลืออีกนดิเดยีว

จะทะลแุล้ว แต่ว่ายังไม่ทะลุ ดังน้ีเรียกว่า เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญบารมีมามาก สั่งสมมา 

คราวนี้ เมื่อได้ฟังธรรมค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาบางทีเพียงประโยคสั้น ๆ 

การเจาะแทงของเขากท็ะลพุรวดลงไปทันท ีเพราะเหลอือกีนิดเดยีวเท่านัน้ พวกนีแ้หละ

ที่เรียกว่า เป็น อุคฆฏิตัญญู คือรู้เร็ว เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนเพียงแต่ยกหัวข้อ

ขึน้มาเท่านัน้ ยังไม่ทนัจะต้องอธบิายอะไร เขากเ็จาะแทงพรวดลงไปแล้ว เพราะว่าส่วน

ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้เจาะนั้นอีกนิดหนึ่งเท่านั้น

คราวนี้ผู้ที่เจาะแทงลงไปยังเหลือหนากว่านั้น เรียกว่าต้องเจาะอีกสักทีสองที

จึงจะทะลุ ดังนี้ พระพุทธเจ้าเมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแล้ว ก็ต้องทรงอธิบายแล้วผู้ฟังนั้นก็

เจาะแทงทะลุได้ พวกนี้เรียกว่า วิปจิตัญญู คือเมื่อยกหัวข้อขึ้นแล้ว ต้องอธิบายจึงรู้

ส่วนพวกทีส่าม ยงัเหลอืหนามากกว่านัน้ จะต้องเจาะแทงอกีหลายหน แต่เขา

ก็เจาะลงไปได้มากแล้ว พระพุทธเจ้าเมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแล้ว ทรงอธิบายแล้ว ก็ต้อง

แนะน�าแล้วแล้วเล่าเล่าอกีหลายหน เขาก็เจาะเรือ่ย ๆ ไปกท็ะลไุด้ พวกนีเ้รยีกว่า เนยยะ 

ผูท้ีพึ่งแนะน�าได้ สามพวกนีแ้หละทีเ่รยีกว่าเป็น เวเนยยะ หรอื เวไนย คอืผูท่ี้พระพุทธเจ้า
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โปรดได้ ซึง่ในพระบาลเีทยีบด้วยดอกบวัสามเหล่า คือดอกบวัชนดิท่ีโผล่ขึน้มาพ้นน�า้แล้ว 

ต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันที ได้แก่พวก อุคฆฏิตัญญู คือผู้รู้เร็ว ดอกบัวจ�าพวกที่ 

ปริ่มขึ้นมาเสมอน�้า ต้องรออีกสักวันหนึ่งให้โผล่ขึ้นมาพ้นน�้าก็บานได้ เทียบกับจ�าพวก

ที่สอง วิปจิตัญญู คือที่รู้ต่อเมื่อต้องอธิบาย พวกที่สามอยู่ใต้น�้า แต่ก็จะโผล่ขึ้นมาพ้น

น�้าได้ในอีกสักสองสามวัน แล้วก็บานได้ เทียบกับบุคคลจ�าพวกที่เรียกว่า เนยยะ คือ

พึงแนะน�าได้

ส่วนอีกจ�าพวกหนึง่น้ัน คือจ�าพวกทีไ่ด้เจาะแทงมาน้อย ทัง้สว่านเคร่ืองเจาะกท็ือ่ 

เจาะให้ทะลไุม่ไหว ดงันีเ้รยีกว่า ปทปรมะ ซึง่เทยีบเหมอืนอย่างบวัอยูใ่ต้น�า้ลกึ ๆ ไม่มี

โอกาสจะโผล่ขึ้นมาบาน จะต้องเป็นอาหารของปลาและเต่า จ�าพวกนี้เองที่เป็น  

อทมัมะ คอืผูท่ี้พระพทุธเจ้าฝึกไม่ได้ ส่วนอกีสามพวกข้างต้นนัน้ เป็น ปรุสิทมัมะ คอื 

บุคคลที่พระพุทธเจ้าฝึกได้

เราทัง้หลายในบดันี ้จะเป็นพวกไหนกต็าม แต่กม็หีน้าทีท่ีจ่ะพงึลบัเครือ่งเจาะ

ให้คมขึ้นอยู่เสมอ อย่าให้ทื่อนัก เครื่องเจาะดังนี้ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ปฏิบัติให้

เป็นพืน้เพนีแ่หละ อันจะต้องปฏิบัติกนับ่อย ๆ จงึจะเป็นการลบัเครือ่งมือนีใ้ห้หมดสนมิ 

และให้คมขึ้นอยู่เสมอ และก็เจาะแทงอยู่เสมอ คือปฏิบัติอยู่เสมอ การเจาะแทงก็จะ

ลกึลงไป ๆ โดยล�าดบั แต่ถ้าหากว่าไม่สร้างเครือ่งมอืส�าหรบัเจาะไว้ และไม่ค่อยลบัให้

คมอยู่เสมอเครื่องมือก็จะทื่อเป็นสนิม คือผู้ที่มิได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติเป็นการตั้งต้น และ

ไม่ปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนี้ การเจาะแทงก็ช้าเข้า ก็ชื่อว่าได้ท�าตนเองนี้แลให้เป็นบุคคล

จ�าพวกที ่๔ ไม่ใช่ว่า ใครท�าให้ แต่ถ้าหากว่าได้ปฏบิตัอิบรมตนเองอยูเ่สมอ สร้างเคร่ือง

มอืเจาะ คอื ศลี สมาธิ ปัญญา ทีเ่ป็นพืน้เพให้มคีณุภาพดย่ิีงขึน้ ให้คมย่ิงขึน้ ขดัเกลา

สนิมออกไป และเจาะแทงอยูเ่สมอดังนีแ้ล้ว กจ็ะท�าตนเองนีแ่หละให้เป็นเนยยะขึน้ คือว่า 

แปลว่าเจาะลงไปได้ครัง้หนึง่ หรอืค่อนหนึง่แล้ว ก็เป็นเนยยะขึน้ และท�าตนเองนีแ้หละ

ให้เป็นวปิจิตญัญขูึน้ คอืว่าใกล้ท่ีจะทะลจุนถงึให้เป็นอุคฆฏติญัญ ูคอือกีทเีดยีวกจ็ะทะลุ

พรวดแล้ว ดังนี้ การบรรลุธรรมในที่สุด จึงจะบังเกิดขึ้น

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๑
อย่าเป็นผู้ล่วงขณะ

จิตใจนี้เป็นสิ่งประเสริฐสุด เป็นสมบัติล�้าค่าที่ทุก ๆ คนมีอยู่ และจิตใจนี้เอง

ซึ่งได้อบรมมาด้วยกุศลจึงน�าให้มาถือก�าเนิดเป็นมนุษย์ประกอบด้วยปัญญา คือ  

ตวัความรูท้ีม่อียูต่ัง้แต่เกิดมเีป็นพ้ืนเพ เลิศล�า้กว่าสัตว์เดรจัฉานทัง้หลาย ท�าให้สามารถ

ที่จะเพิ่มพูนกุศลบารมี ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกโดยล�าดับ ฉะนั้น 

ถ้าไม่ฉวยโอกาสแห่งความเกิดมาเป็นมนุษย์บ�าเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไป ก็ยิ่งเป็นที่น่า

เสยีดาย และเมือ่ได้อาศัยปัจจยั คือเหตอุุปถมัภ์ทัง้หลายของความเป็นมนษุย์ไปท�าความ

ชัว่ร้ายเสยีหายก็ย่ิงเป็นท่ีน่าเสยีดาย เพราะจะท�าตนให้ตกต�า่ลงไป ได้ชือ่ว่าเป็นผูล่้วงขณะ 

และผูท่ี้ล่วงขณะไปเสยี กจ็ะต้องไปเกดิเบียดเสียดกนัในนรก ดงันี ้พระพทุธเจ้าได้ประทาน

แสงสว่างให้เราท้ังหลายได้มองเห็นทางปฏิบัติ น�าไปสู่สวรรค์ สู่มรรค ผล นิพพาน 

และจิตใจนี้เองก็มีปัญญาจักขุ คือดวงตา คือปัญญา อาจที่จะมองเห็นทางซึ่งพระองค์

ได้ทรงชีแ้จงแสดงบอกไว้ได้ สจัจะทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงชีแ้จงแสดงบอกไว้ กเ็ป็นสัจจะ 

คือ ความจริง อันมีอยู่ที่ตนนี้เอง

ฉะนัน้ เมือ่ได้ฟังธรรมทีพ่ระองค์ทรงแสดง และมาท�าความก�าหนดรู้ว่านีท้กุข์ 

นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในตนเอง สัจจะคือ

ความจริงที่มีอยู่ ก็ย่อมจะปรากฏขึ้นแก่จิตใจเป็น ปัญญา คือความรู้
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อรยิสัจจ์ทั้ง ๔ อยู่ที่ตนเอง

นีท้กุข์ กห็มายความว่า ทกุข์นัน้ไม่ใช่อยูท่ีไ่หน กอ็ยูท่ีต่นน้ีเอง เกดิ แก่ ตาย 

เป็นทุกข์ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ความโศก เป็นต้น เป็นทุกข์ ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ความประจวบ

ความพลดัพราก ความปรารถนาไม่สมหวังทัง้หลายทีเ่ป็นทกุข์ กอ็ยูท่ี่ตนเป็นทีต่นนีเ้อง 

และกล่าวโดยย่อ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถือทัง้ ๕ ประการ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ไม่ใช่ที่ไหน

นี้สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ก็อยู่ที่ตนนี้เองอีกเหมือนกัน อันได้แก่ตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากทั้งหลาย ก็ปรากฏที่จิตใจนี้แหละ ไม่ใช่ที่ไหน

ความดบัทกุข์ คอืความดบัตณัหาเสยี กมี็ท่ีใจนีแ้หละ ไม่ใช่มีท่ีไหน ทางปฏบิติั

ให้ถึงความดับทุกข์ ก็มีที่ใจนี้อีกเหมือนกัน

ผูท้ีไ่ด้ปฏบิตัใิน ศลี สมาธ ิปัญญา ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ย่อมเป็น

ผู้สร้างทาง น�าไปสู่ความดับทุกข์ขึ้นที่ตนเอง มีอยู่น้อยหรือมากแล้ว และก็ย่อมจะมี

ความดับทุกข์อันเป็นตัวนิโรธ น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น หัดท�าสติคือความก�าหนด

รู้ตามอาการ ปัญญา คือตัวความรู้เจาะแทง เข้าถึงสัจจะ คือความจริงว่า นี้ทุกข์  

นี้เหตุให้เกิดทุกข์ น้ีความดับทุกข์ น้ีทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ให้รู ้จักสัจจะ 

เหล่านี้ที่ตนเอง ก็เป็นการอบรมสติ ปัญญา ประการหนึ่ง

ผลส�าคัญในพระพุทธศาสนา

และโดยเฉพาะนิโรธ คือความดับทุกข์นั้น เป็นผลส�าคัญในพระพุทธศาสนา 

เพราะทุกขนิโรธนี้เอง เป็นเครื่องแสดงว่า การปฏิบัติตามพระธรรมค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งท่ีมีผลดับทุกข์ได้จริง ไม่ใช่ดับไม่ได้ และผู้ที่ได้เคยพบทุกขนิโรธ 

ความดับทุกข์น้อยหรือมาก ย่อมจะได้พบผลของพระพุทธศาสนา และ เมื่อได้พบผล

ของพระพุทธศาสนานี้มาก ก็ยิ่งจะท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะ เกิดปัญญาในธรรมยิ่งขึ้น

ไปอีก ก็แหละการหัดท�าความรู้จักตัวนิโรธ คือความดับทุกข์นี้ ก็พึงสังเกตให้รู้ได้ใน

ขณะทีป่ฏบิตัทิกุคราว และในขณะทีม่กีเิลสบงัเกดิขึน้ ครอบง�าจติใจ ย่อมต้องการการ
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ปฏบิตัเิพือ่ดบั เม่ือกิเลสบงัเกดิขึน้ครอบง�าจติใจดบัไม่ได้ กแ็สดงว่าการปฏบิตัยิงัย่อหย่อน 

ยังไม่ได้ผล

วถิขีองตัณหาอุปาทานและทุกข์

ฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดู ดูตัวตัณหาก็ได้ คือความดิ้นรนของใจ ความอยาก

ของใจ พร้อมทัง้อปุาทานคอื ความยดึถือ เม่ือมคีวามอยากในสิง่อันใด กย่็อมมคีวามยึดถอื

อยู่ในสิ่งอันนั้น และเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดทุกข์ขึ้น เพราะความยึดถืออันสืบเนื่องมาจาก

ความอยากนั้น

ทางที่จะพิจารณาจับตัวตัณหาอุปาทานและตัวทุกข์นั้น ก็พิจารณาได้ท่ีความ

ประจวบกันของอายตนะภายในภายนอกอันมีอยู่เป็นประจ�านี้แหละ กล่าวคือ เมื่อตา

กับรูปประจวบกัน เมื่อหูกับเสียงประจวบกัน เป็นต้น ก็เกิดความรู ้สึกเห็นรูป  

ความรู้สึกได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้น และสิ่งเหล่านี้ก็มาสัมผัสถึงจิตใจ มากระทบถึงจิตใจ 

ตอนนี้แหละที่บังเกิดอาการทางจิตใจสืบเนื่องกันไป แต่จักกล่าวตัดลัดว่า ตัณหา คือ

ความดิ้นรนทะยานอยาก ก็ฉวยโอกาสวิ่งเข้ามาสู่จิตใจทางอารมณ์ คือเรื่องดังกล่าว  

มเีรือ่งรปูทีต่าเห็นอันมาสัมผสัถงึใจนีแ้หละ ตณัหาก็วิง่เข้าไปสูใ่จ คอืความดิน้รนทะยาน

อยากพร้อมทัง้ความยึดถอือยูใ่นอารมณ์น้ัน ๆ พจิารณาดูจติใจของตนในขณะทีเ่หน็รปู

อะไร ได้ยินเสียงอะไร เป็นต้น ก็ย่อมจะรู้ได้ว่า ตัณหาอุปาทานจะบังเกิดขึ้นวิ่งเข้าไป

จบัรปูทีต่าเหน็ เสยีงท่ีหูได้ยิน เป็นต้น น้ันอยูเ่สมอ และเมือ่จบั ก็บังเกดิเป็นตวัความ

ทุกข์ขึ้น

ทุกข์อย่างละเอยีด

ตวัความทกุข์อย่างละเอยีดนัน้ พจิารณาจงึจะมองเห็นได้ เมือ่ตณัหาอปุาทาน

วิ่งเข้ามาจับจิตใจเมื่อใด ความทุกข์ ย่อมบังเกิดขึ้นเม่ือนั้น แต่อาจจะเป็นความทุกข์

อย่างละเอียดก่อน ซ่ึงมีอาการเป็นความเศร้าหมอง เป็นความร้อนรุ่มไม่สงบไม่ปกติ 

เหล่าน้ีเป็นอาการทีเ่รยีกว่าเป็นทกุข์ทัง้นัน้ และถ้ามีความปรารถนาแรงมาก ยึดไว้แรงมาก 

อาการที่กระสับกระส่ายไม่สงบที่เศร้าหมอง ก็ปรากฏมากขึ้นตามส่วน และน�าให้เกิด
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อาการอย่างอ่ืน เช่น ความระแวง ความตระหนี่ ความหวงกัน เพิ่มความทุกข์ให้ 

มากขึ้นอีก และเมื่อจะต้องพบกับความพลัดพรากเข้าอันเป็นของธรรมดา ก็ยิ่งเพ่ิม

ความทกุข์มากขึน้อกี เพราะเหตทุีม่คีวามยดึถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อย แต่เม่ือส่ิงทียึ่ดถือ

ไว้น้ัน ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการตามทีอ่ยากจะให้เป็น กลายเป็นความปรารถนาไม่สมหวัง 

จึงได้เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น

ตัวการให้อาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้น

เพราะฉะนัน้ ให้สงัเกตดใูห้รูจ้กั ตัวตัณหา อปุาทาน ทีว่ิง่วุน่อยูใ่นใจ ในขณะ

ที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น ตลอดจนถึงที่ใจคิดนึกเรื่องต่าง ๆ และข้อที่ ๖ คือ 

มโนทวาร ใจทีค่ดิธรรม คอืเรือ่งราวต่าง ๆ นีแ้หละ เป็นทวารทีขุ่ดคุย้เอาอาสวะอนสัุย

ทั้งหลายให้โผล่ข้ึนมาย้ัวเย้ียไปหมด กล่าวคือ อารมณ์เก่าทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ในใจ 

ความชอบความชังทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ในใจ เมื่อมโนคิดเรื่องทั้งหลาย สิ่งที่เก็บไว ้

เหล่านี้จะพลอยฟุ้งขึ้นมาอีกมากมาย เพราะฉะนั้น ก็ให้จับดูอาการที่วุ่นวายของจิตใจ 

ดังกล่าวนี้ ให้มีความรู้ว่า นี้แหละเป็นสายทุกข์ สายอาสวะ

นโิรธขั้นศลี

คราวน้ี เม่ือมาหดัปฏิบติัอยูใ่นมรรคมีองค์แปด ย่นลงมาเป็นศลี สมาธ ิปัญญา 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นการปฏิบัติฝืนกระแสของตัณหาอุปาทาน 

ดังกล่าว เพราะว่า ศีลนั้นคือวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้น ตัณหาอุปาทานจะส่ังให้ 

ท�าอะไร ศีลก็ต้านทานเอาไว้งดเว้นไม่ท�าดังนี้ เมื่อได้มั่นคงอยู่ในศีล ไม่ยอมประพฤติ

ชั่วประพฤติผิดไปตามตัณหาอุปาทานที่ส่ัง ก็ย่อมจะพบกับความดับภัยดับเวรซึ่งเป็น

ตัวนิโรธ อันเป็นผลของศีล เพราะฉะนั้น ก็คอยก�าหนดดูให้รู้จัก ความดับภัยดับเวร 

ความดับตัณหาอุปาทานอย่างหยาบ ท่ีท�าให้ละเมิดศีล ดังนี้ นี่แหละ เป็นตัวนิโรธ 

ขั้นศีล ให้คอยท�าความรู้จักนิโรธขั้นศีลน้ีไว้ แล้วจักได้ความตระหนักแน่ชัดเจนในตัว

ความดับน้ียิ่งขึ้นและจะรู้ว่า ตัวนิโรธคือความดับ แม้ดับภัยดับเวรดับอกุศลธรรม 
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ทั้งหลาย ดับตัณหาอุปาทานอย่างหยาบทั้งหลาย ด้วยศีลนี้แหละ เป็นตัวความสุข  

เป็นตัวความสุขที่สงบที่ประณีตยิ่งกว่าความประพฤติล่วงละเมิดศีลไปตามอ�านาจของ

ตัณหาอุปาทาน

นโิรธขั้นสมาธิ

คราวนี้ เมื่อปฏิบัติในสมาธิ สงบตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นขั้นนิวรณ์ ด้วยท�า

จิตให้ต้ังมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ จิตสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  

กแ็ปลว่า ดับตณัหาอปุาทานข้ันกลาง กเ็ป็นนโิรธ คือความดบัตัณหา อปุาทาน อกีข้ัน

หน่ึงก็ให้สังเกตตัวความสุขจากนิโรธนี้ ก็จะพบว่า เป็นความสุขท่ีละเอียดประณีตย่ิง

ขึ้นไปกว่าศีลอีก

นโิรธขั้นปัญญา

และเมื่อปฏิบัติอบรมปัญญา ท�าความรู้ให้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงดังกล่าว

มาข้างต้น ให้สจัจะปรากฏชดัขึน้ จนตณัหาอปุาทานอย่างละเอยีดดบัลงไปได้โดยล�าดบั

ก็ให้สังเกตดูตัวความดับ ที่ปรากฏขึ้นในใจนี้แหละ ด้วยอ�านาจของปัญญา คือความรู้

ที่เข้าถึงสัจจะ ให้มีความรู้จักอยู่กับตัวนิโรธนี้ ก็จะพบว่าเป็นตัวความสุขที่ละเอียด

ประณีตยิ่งข้ึนไปกว่านิโรธขั้นสมาธิ ดังน้ี ก็จะพึงเห็นได้ว่า นิโรธ คือความดับกิเลส

และดับทกุข์นีเ้ป็นผลของการปฏบิตัธิรรมทีม่อียูต่ัง้แต่ในเบือ้งต้น และเมือ่พจิารณาสรุป

เข้ามาแล้ว ก็ให้ก�าหนดดูตัวความนิโรธน้ี ที่กายและใจนี่เอง เมื่อนิโรธปรากฏข้ึน 

อายตนะภายในภายนอกจะต้องประจวบกัน ก็คงเป็นนิโรธอยู่นั่นเอง และอาการทาง

จิตใจที่บังเกิดขึ้น สืบเนื่องกันไปเป็นวิญญาณ ความรู ้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงก็ด ี 

เป็นสมัผสัทีถ่งึใจกด็ ีเป็นอืน่ ๆ ทีส่บืเนือ่งกนัไปก็ด ีกเ็ป็นนโิรธ คอื ดบัทัง้นัน้ ตณัหา

อุปาทานจะไม่บังเกิดวิ่งย้ัวเยี้ยเข้ามาจับใจ แต่จะปรากฏเป็นตัวนิโรธ คือตัวความดับ 

ความเย็น ตลอดสายไปหมดให้พยายามก�าหนดดู ท�าความรู้จักตัวนิโรธดังนี้อยู่เสมอ 

ย่อมจะยิง่เพิม่ศทัธาปสาทะ เพิม่ปัญญาในศาสนธรรม ธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ยิ่งขึ้น

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๒
กระแสธรรม-กระแสโลก ชั้นในชั้นนอก

อันกระแสของธรรมนี้ ที่แรกอาจเข้าไปสู่จิตใจทางเสียงที่แสดง และทางใจที่

รับเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็บังเกิดผลเป็นความดับทุกข์ขึ้นทันที แม้จะเป็นขั้นต้นขั้นต�่า  

ส่วนกระแสโลกนั้น ก็อาจเข้าไปทางเสียงและทางใจที่รับเสียงได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อ

เป็นกระแสโลกขึน้แล้วกบ็งัเกิดเป็นทุกข์ขึน้ทนัท ีแม้จะเป็นทกุข์อย่างละเอยีด ผู้ปฏิบตัิ

อาจพิจารณาในกระแสทั้งสองนี้ ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนได้

ว่าถงึกระแสดงักล่าว ท้ังเป็นกระแสธรรมทัง้เป็นกระแสโลก ย่อมมอียู่สองชัน้

คือชั้นในกับชั้นนอก

กระแสชั้นใน

ทีเ่ป็นช้ันในนัน้ ก็หมายถึงท่ีเป็นชัน้บารม ีคือความดทีีม่อียูใ่นจติใจ กบัอาสวะ 

คือความชั่วต่าง ๆ อันตรงกันข้ามที่มีอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกัน กระแสที่เป็นช้ันในนี้  

โดยปกติก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่ว เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่อยู่

เป็นปกติก็ดูเหมือนว่าไม่ปรากฏความดีหรือความชั่วอะไร นี้เป็นชั้นใน

กระแสชั้นนอก

ส่วนทีเ่ป็นช้ันนอกนัน้ กค็อืกระแสทีป่รากฏโดยที ่ทวารท้ัง ๖ คอื ตา หู จมกู 

ลิ้น กาย ใจ รับกับอารมณ์ต่าง ๆ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราว
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ทางใจต่าง ๆ ดังที่ทุก ๆ คน ได้รับกันอยู่เป็นปกติ ทวารทั้ง ๖ ที่รับอารมณ์ทั้ง ๖  

ดังกล่าวนี้ บางอย่างก็เป็นกระแสธรรมเข้าไป บางอย่างก็เป็นกระแสโลกเข้าไป ที่เป็น 

กระแสธรรมเข้าไปนัน้ ก็เช่น เป็นรปูารมณ์ อารมณ์คอืรูป ทีเ่ป็นวดัวาอาราม ปชูนยีสถาน

ทั้งหลายเป็นภิกษุ เป็นสามเณร เป็นผู้ประพฤติธรรม อุบาสก อุบาสิกา หรือเป็นรูป

สิง่ของต่าง ๆ ท่ีดท่ีีชอบ จกัขทุวารกร็บัอารมณ์คอืรปูน้ีเข้าไปเป็นกระแสธรรม เพราะท�าให้

จิตใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงทาน ศีล ภาวนาต่าง ๆ 

บางทีก็เป็นสัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง เช่นเสียงแสดงธรรม น�าให้จิตใจเกิดศรัทธา 

เกิดปัญญาในธรรมขึ้น บางทีก็เป็นคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น รสารมณ์ อารมณ์คือ

รส โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์ที่กายถูกต้อง อันเป็นส่วนดีที่ชอบน�าจิตใจให้ระลึกถึงคุณ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น ดังกล่าว บางทีก็เป็นธรรมารมณ์ อารมณ์

คือเรื่องราวที่ใจคิดขึ้น เป็นเรื่องของคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นต้น 

หรือเป็นเร่ืองราวของทาน ศีล ภาวนาต่าง ๆ ดังนี้ก็เป็นกระแสธรรม เพราะใจรับ

อารมณ์เช่นนี้ ก็เป็นกระแสธรรมเกิดขึ้นในใจ สติที่ระลึกก็เป็น สัมมาสติ ระลึกชอบ 

วิตกวิจารต่าง ๆ ก็เป็นความตรึกความตรองที่ชอบ ก็เกิดเป็นกระแสธรรมขึ้นหมด

แต่บางทกีเ็ป็น กระแสโลก คอืเป็น รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่ป็นกาม 

คุณารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ท่ีเป็นกามคุณเป็นที่ตั้งของราคะ โทสะ โมหะ ต่าง ๆ  

ใจรบัอารมณ์ดงันี ้กเ็ป็นกระแสโลกขึน้ในใจ กบ็งัเกดิเป็นราคะหรอื โลภะ โทสะ โมหะ 

ขึ้นในใจ ความระลึกก็เป็น มิจฉาสติ ระลึกผิด วิตกวิจารก็เป็นความนึกคิดตรึกตรอง

ไปในทางทีช่ัว่ท่ีผิด เจตนาก็เป็นอกุศลเจตนาข้ึนต่าง ๆ ดังนีเ้ป็นต้น นีก้เ็ป็นกระแสโลก 

กระแสที่ปรากฏอันเรียกว่า กระแสชั้นนอก ก็หมายถึงกระแสธรรม หรือกระแสโลก

ทีป่รากฏอยู่เป็นไปอยูท่ี่ทุก ๆ คนกร็ูส้กึอยูดั่งกล่าวนี ้ กพ็งึพจิารณา เมือ่กระแสโลก 

บงัเกดิขึน้ ทุกข์ก็บังเกิดขึ้น สมุทัยก็บังเกิดขึ้น ทุกข์นั้นก็เริ่มตั้งแต่ความไม่สบายกาย

ไม่สบายใจ ความดิ้นรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่ายต่าง ๆ นี้เป็นทุกข์ สมุทัยนั้นก็คือ

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ในกระแสโลกทุกอย่างจะต้องมีทุกข์ และจะต้องมี

สมุทัย คือ ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากและเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะพบว่า

ความด้ินรนทะยานอยากนี ้มีอุปาทาน คือ ความยดึถอืรวมอยูด้่วย ดงัท่ีเคยกล่าวว่าคอื

ความอยากยดึนีเ้ป็นสมทุยั และเมือ่ยดึเข้าไปสิง่ใดเท่าใด กเ็ป็นทกุข์ขึน้ในสิง่นัน้เท่านัน้ 

ยึดน้อยสิ่งก็เป็นทุกข์น้อยอย่าง ยึดแน่นมากก็เป็นทุกข์มาก และอาการที่เป็นทุกข์นี้  
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ก็จะเห็นได้ตั้งต้นแต่ความท่ีไม่มีความเป็นอิสระเสรีแห่งจิตใจ จิตใจต้องถูกยึดถือถูก

บงัคับ อะไรเป็นสิง่ทีย่ดึถอืและบงัคบัทีใ่จ กค็อืตณัหาอปุาทานนีเ้อง อนัท�าให้จติใจตก

เป็นทาส ดงัทีเ่รยีกว่าเป็นทาสของตัณหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก และกเ็กดิทกุข์

อันสืบเนื่องไปอีกมากมาย

สรุปกระแสโลกกระแสธรรม

พิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ ตลอดจนถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้บอกไว้ว่า  

เกดิเป็นทุกข์ แก่เป็นทกุข์ ตายเป็นทกุข์ เป็นต้น กเ็พราะตัณหา อปุาทาน เพราะฉะนัน้ 

กระแสโลกเม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว ก็คือ กระแสของทุกข์กับสมุทัย คือตัณหา  

หรอืตณัหาอปุาทานนีเ้อง ส่วนกระแสของธรรมอนัตรงกนัข้ามนัน้ กคื็อ ความดบัทกุข์

กับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพราะว่าที่เป็นกระแสธรรมทั้งหมดนั้นเป็นความดับ

ตณัหาอุปาทานทัง้นัน้ ไม่ใช่เป็นความก่อ แม้จะเป็นความดบัอย่างต�า่ หรอืว่าอย่างหยาบ 

เช่นว่ากระแสของธรรมที่น�าให้จิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึก

ถงึทาน ศลี ภาวนา กท็�าให้จติใจปลอดโปร่งจากตัณหาอปุาทาน เพราะวตัถุเหล่านีเ้ป็น

วัตถุที่บริสุทธ์ิท้ังนั้น เม่ือจิตใจอยู่กับวัตถุที่บริสุทธิ์ จึงเป็นจิตใจท่ีบริสุทธิ์ขึ้น ทั้งนี ้

ก็เพราะว่า อันความด�าเนินไปในกระแสธรรมตั้งต้นแต่ทวารทั้ง ๖ ข้อใดข้อหนึ่ง  

รับอารมณ์ท่ีเป็นท่ีตั้งของกระแสธรรมดังกล่าว ก็นับว่าเป็นมรรค คือเป็นทางปฏิบัติ 

น�าไปสูค่วามดบัทกุข์ทัง้นัน้ ดงัฟังธรรมการอบรม กช็ือ่ว่าเป็นมรรค คอืเป็นการปฏบัิติ

น�าไปสู ่ความดบัทุกข์ จติใจก็จะได้พบกับความดบัทกุข์ คอื ความสงบ ความปลอดโปร่ง 

น้อยหรือมากสุดแต่ก�าลังของสติ ปัญญา ที่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น กระแสธรรม  

เมื่อกล่าวสรุปเข้ามาแล้ว ก็คือ นิโรธ ความดับทุกข์ และมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ นั่นเอง

เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏบิตัธิรรมก็พงึตรวจดใูห้พบกระแสทัง้สอง ในจติใจของตนเอง

ตามทีเ่ป็นไป ให้รูต้ามเป็นจรงิ ดงันีก้ไ็ด้ช่ือว่า ได้ศกึษาให้รูจ้กัอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทีต่นเอง 

และก็จะได้พบเองที่ตนเอง

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๓
ปรยิัตธิรรม ปฏบิัตธิรรม

อันกระแสธรรมนั้น ดังที่ได้กล่าวแล้ว ย่อมเป็นกระแสของทุกขนิโรธ คือ 

ความดบัทกุข์ และของมรรค คอืทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ ตรงกนัข้ามกับกระแสโลก 

ดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันว่า ได้แก่ทุกข์ และสมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ และกระแส

ธรรมนัน้ ย่อมไหลเข้าสูใ่จกท็างตา ทางห ูเป็นต้น นีแ่หละ โดยท่ีใช้ตาใช้หูนี ้ด ูฟังธรรม 

ให้รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน เป็นรูปแห่งธรรม เป็นเสียงแห่งธรรม น�ากระแสธรรม

เข้าสู่ใจ ดังในบัดนี้ ก็ใช้หูฟังเสียงธรรม น�ากระแสธรรมเข้าสู่ใจ การดูการฟังนี่แหละ

เป็น ปริยัติธรรม ธรรมคือปริยัติ ซึ่งเป็นธรรมขั้นแรก และเมื่อดู ฟังธรรม น�าธรรม 

เข้าสู่จิตใจ ก็ย่อมเกิดเป็นมรรค คือเป็นการปฏิบัติขึ้น เป็นศีลขึ้น เป็นสมาธิขึ้น  

เป็นปัญญาขึ้น ดังนี้ก็เป็น ปฏิบัติธรรม

ดงัท่ีท่านสาธชุนท้ังหลายได้ฟังธรรมแสดงถงึเรือ่งศลี กรั็กษาศลี สมาทานศลี

ก็เรียกว่าปฏิบัติในศีลขึ้น ได้ฟังธรรมแสดงเรื่องสมาธิก็ปฏิบัติในสมาธิขึ้น ได้ฟังธรรม

แสดงเรื่องปัญญาก็ปฏิบัติอบรมปัญญาขึ้น การปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้  

เป็นมรรค เป็นปฏิบัติธรรม ให้เกิดผลเป็นความดับทุกข์ขึ้นทันที ตามควรแก่ภูมิชั้น

ของการปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติในศีล ก็ดับทุกข์อันเกิดจากภัยเวรต่าง ๆ ได้ทันที 

ปฏิบัติในสมาธิก็ดับทุกข์ อันเกิดจากนิวรณ์ อันเป็นกิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจ ได้ทันที 

ปฏบิตัใินปัญญา กด็บัทกุข์ อนัเกดิจากความยดึมัน่ถอืมัน่ เพราะปล่อยวางด้วยอ�านาจ

ของปัญญาที่รู้ตามเป็นจริง อันเป็นการดับทุกข์อย่างละเอียด
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การดับทุกข์ตามล�าดับชั้นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงศึกษาให้เข้าใจ เพราะ

จะต้องเข้าใจว่าเป็นทุกข์ จึงจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ถ้าไม่เข้าใจไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ก็จะ

ไม่มีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ดังเช่น ทุกข์อย่างละเอียดที่พึงดับด้วยปัญญา เพราะดับ

ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอ�านาจของความปล่อยวาง เพราะเกิดปัญญารู้ตามเป็นจริง  

เมื่อยังไม่เกิดฃปัญญารู้ตามเป็นจริง ก็ไม่ปล่อยวาง ยังยึดไว้ถือเอาไว้ ขันธ์ ๕ นี้  

ก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ เป็นที่ยึดถืออย่างไร ก็เป็นที่ยึดถือว่า  

รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวัตนของเรา เรากค็อื 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คือเรา 

หรือว่าเรามีอยู่ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ... รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ มีอยู่ในเรา ถ้าไม่ว่าเราก็ของเรา หรือว่าเป็นอัตตา คือตัวตนของเรา

ยดึถอืขันธ์ห้าเหมอืนก�าไฟไว้ในมอื

ความยดึถอืดงันี ้เป็นความยดึถอืทีม่อียูแ่ก่สามญัชนทัว่ไป แม้พระอรยิบคุคล

ท่านกย็งัแสดงว่า ยงัปล่อยวางได้บางส่วน บางส่วนกย็งัยดึเอาไว้ จนกว่าจะเป็นพระอรหนัต์

จึงจะปล่อยให้หมดดงันี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่ยังไม่มีปัญญารู้ในสัจจะ ยังยึดถืออยู่ในขันธ์ 

ขันธ์กเ็ป็นอปุาทานขันธ์ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอือยูดั่งน้ี ก็ไม่เห็นทุกข์ และนอกจากไม่เหน็ทกุข์

ยังเห็นว่าเป็นสุข และโดยเฉพาะยังเห็นว่า อัตตาคือตัวตนนี้เป็นของเท่ียง เป็นของ

ยั่งยืนและก็ต้องการให้อัตตาตัวตนนี้มีสุข มีความงดงาม ต้องการที่จะบังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ ตวัทีท่กุ ๆ คนเข้าใจว่าตวัเรา จึงไม่มีความรูสึ้กใน

ความแก่ เจ็บ ตาย รู้สึกเหมือนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย และก็ต้องการให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย ต้องการอะไร ก็ต้องการสิ่งที่ยึดถืออยู่นี่แหละ ยึดถืออยู่ในรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ก็ต้องการให้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ด�ารงอยู่ และ

เป็นไปตามปรารถนาต้องการ คือ ไม่แก่ สดชืน่ ผ่องใส อยู่เสมอ ไม่เจบ็ มสุีขอยูเ่สมอ

ไม่ตาย ด�ารงอยู่เสมอ ความยึดถือดังนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึง

อย่างหยาบ แต่ว่าทุกข์อย่างละเอียดที่เกิดจากความยึดถือ อันมีควบคู่อยู่กับอัตตาคือ 

ตัวตนเสมอมองไม่เห็น ต่อเม่ือเป็นทุกข์ที่หยาบขึ้น และโดยเฉพาะเป็นทุกขเวทนา  

เป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ จึงจะบ่นกันว่าเป็นทุกข์ ๆ แต่ว่าเมื่อยังไม่เป็น
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ทุกขเวทนา เป็นทุกข์จริง ๆ แท้ ๆ มองไม่เห็น และเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่เกิดฉันทะใน
อันที่จะละทุกข์ เหมือนอย่างว่าการจับอะไรก�าไว้ ไม่รู้สึกว่าส่ิงที่ก�าไว้นั้นเป็นเหตุให ้
เกิดทุกข์ ก็ไม่เกิดความต้องการท่ีจะวาง ที่จะท้ิง แต่อันที่จริงสิ่งที่ก�าไว้นั้นเป็นไฟซึ่ง
เผาให้เร่าร้อน แต่ว่าเป็นไฟอย่างท่ีมองไม่เหน็ได้ชดั คล้ายกบัว่าเป็นไฟพเิศษชนดิหนึง่
ที่ก�าเอาไว้ แต่ว่าไม่ร้อนท่ีมือท่ีก�า ไปร้อนที่อ่ืน เม่ือเป็นเช่นนี้ก็เลยเที่ยวหาเหตุของ
ทุกข์ในที่อื่นต่าง ๆ แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวทุกข์จริงๆนั้น อยู่ที่ก�าไฟเอาไว้ ก็คล้าย ๆ กับว่า
โรคที่ทุก ๆ คนเป็นกันอยู่ โรคบางอย่างมีสมุฏฐานส�าคัญจากภายใน แต่ว่าไม่ปรากฏ
อาการเจ็บในภายใน มาปรากฏอาการเจ็บในภายนอก ตามส่วนของร่างกายต่าง ๆ  
ในภายนอก ส่วนตัวสมุฏฐานจริง ๆ ของโรคนั้นไม่ปรากฏอาการเจ็บ เมื่อเป็นเช่นนี้ 
จึงมุ่งหรือมวัไปรกัษาปลายเหต ุไม่ได้รกัษาเข้าไปทีต้่นเหต ุกไ็ม่อาจท่ีจะรกัษาให้หายได้ 
ทกุข์อย่างละเอียดดังกล่าวนี้ก็เหมือนกัน ก�าไฟเอาไว้แต่ว่าเป็นไฟพิเศษไม่ร้อนที่มือก�า 
ไปร้อนที่อื่น หมายความว่า ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น เพราะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้เข้าถึง
สัจจะ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้ก�าเอาทุกข์ไว้ เหมือนอย่างก�าเอาไฟไว้ เพราะว่ารูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ก�าเอาไว้ทั้งหมดนี้ เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้น เป็นตัวที่ ต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย และเมื่อไปก�าเอาไว้ โดยี่ไม่อยากจะให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย ก็คือไม่
อยากทีจ่ะให้พลัดพราก ทุกข์ต่าง ๆ ท่ีเป็นปลายเหต ุจงึบงัเกดิขึน้ และนอกจากนี ้ยงั
มทีกุข์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นปลายเหต ุเพราะเหตทุีต้่องจดั ต้องท�า ต้องบ�ารงุเลีย้ง ต้องบรหิาร
รักษา ตลอดจนถึง ต้องทะเลาะวิวาท แย่งชิงแข่งขันกันต่าง ๆ เป็นต้น  บังเกิดตาม
ข้ึนอกีเป็นทวิแถว กม็วัไปแก้ท่ีเหตขุ้างนอกเหล่านี ้ กไ็ม่สามารถทีจ่ะจบทกุข์กันได้สกัที 
จนกว่าจะได้อบรมปัญญานี่แหละ ให้เจาะแทงเข้าถึงสัจจะ คือความจริง และปัญญาที่
เจาะแทงเข้าถงึสจัจะ คอืความจริงนี ้ กค็อืเจาะแทงให้รูถึ้งธรรมฐติิ ความตัง้อยู่แห่งธรรม 
ธรรมนยิาม ความด�ารงอยู่แห่งธรรม คือ ข้อที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ข้อที่สังขารทั้ง
หลายเป็นทกุข์ ข้อท่ีธรรมท้ังหลายเป็นอนตัตา คอืไม่ใช่ตวัตน พจิารณาในอนจิจงั ทุกขงั 
อนัตตา ให้เห็นตามเป็นจริง จนสรุปลงได้ว่า ทุก ๆ สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
ก็จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา เบญจขันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นและดับไป
เป็นธรรมดา จะหยิบยกเอาอายตนะ ตากับรูปที่ประจวบกัน หูกับเสียงที่ประจวบกัน 
หรือว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินทุก ๆ อย่าง ตลอดจนถึงเรื่องที่ใจคิดทุก ๆ อย่าง ก็เป็นสิ่ง

ที่ต้องเกิดต้องดับไปทันที ในปัจจุบัน รูปที่ตาเห็น เกิดขึ้นก็ดับไปทันที เสียงที่หูได้ยิน 

เกิดขึ้นก็ดับไปทันที
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การอบรมปัญญาท�าให้มองเห็นทุกข์

เพราะฉะน้ัน จึงไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่มั่นคงถาวร นี้เป็นธรรมฐิติ เป็น

ธรรมนิยาม ดงัท่ีได้เคยกล่าวแล้วว่า ไม่เป็นทกุข์ไม่เป็นสขุ แต่เมือ่ไปยดึถอืเข้ากก็ลาย

เป็นทกุข์ขึน้ หรือกล่าวอย่างสามัญ กเ็กิดเป็นทกุข์เป็นสุขข้ึน ทกุขสัจจะจงึได้ปรากฏข้ึน 

เพราะเหตุที่มีสมุทัยสัจจะ คือมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ เพราะฉะนั้น การอบรมบ่ม

ปัญญาจงึเป็นสิง่ส�าคัญจะท�าให้มองเหน็ทุกข์ ซึง่เป็นทกุข์อย่างละเอยีด ทีเ่ปรียบเหมอืน

อย่างไฟที่ก�าเอาไว้ แต่ว่าไม่ร้อนที่มือก�า ไปปรากฏร้อนที่อื่น เพราะฉะนั้น จึงชอบที่

จะก�าเอาไว้อยูเ่สมอ เพราะนอกจากจะไม่รูส้กึว่าร้อนแล้ว ยงัรูส้กึว่าเยน็สบาย กเ็หมอืน

อย่างคนไข้ทีช่อบของแสลง จงึได้ก�าเอาไว้อย่างหนาแน่น ไม่ปล่อย จนกว่าจะเกดิปัญญา

มองเห็นว่าสิ่งที่ก�าเอาไว้นี้เป็นทุกข์ นั่นแหละจึงจะปล่อยได้ แต่ท้ังนี้ก็ต้องอาศัยการ

ปฏบิตัใินสมาธ ิ อนัหมายถงึสมาธซิึง่เป็นการส�าคญัดงัท่ีฝึกหัดปฏบิตักินัอยู่ นัน้อย่างหนึง่ 

กับสมาธิในปัญญา คือเพ่งใจลงไปในอารมณ์ของปัญญาหรือของวิปัสสนา ดังเพ่งใจลง

ไปในขันธ์ ๕ ในอายตนะเป็นต้น ตั้งสมาธิจับลงไปในขันธ์ ๕ ในอายตนะเป็นต้น 

เหมือนอย่างส่องไฟให้สว่างจ้าเข้าไปในสิ่งที่ต้องการจะดู นี้แหละคือไฟสมาธิ แต่ว่าไฟ

สมาธนัิน้ไม่เหน็เองเหมือนอย่างเราฉายไฟฉายส่องเข้าไปในวตัถทุีต้่องการจะด ูตวัไฟฉาย

นัน้ไม่เหน็เอง แต่ส่องเข้าไปเพ่ือให้ตาเห็น นีแ้หละคือปัญญา เพราะฉะนัน้ ไฟฉายกบั

ตานีค้นละอย่าง สมาธนิัน้เท่ากับไฟฉาย ปัญญาน้ันเท่ากบัตาทีม่องเหน็ ถ้าหากว่าไม่มี

ไฟส่องเข้าไป ตากม็องไม่เหน็ หรอืว่ามไีฟส่องเข้าไป ถ้าตาหลบัเสยีไม่มองกไ็ม่เหน็อกี

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ จงึต้องมทีัง้สมาธ ิทัง้ปัญญา ซึง่สมาธใินทีนี่ ้กห็มายถึงสมาธิ

ทีส่่องเข้าไปในส่ิงท่ีต้องการจะให้ปัญญาด ูปัญญารู ้ ต้องการทีจ่ะให้ปัญญาดท่ีูเบญจขนัธ์ 

ก็ต้องเอาส่องเข้าไปที่เบญจขันธ์ แล้วตาก็มองเห็น มองเห็นก็รู้ นี่แหละจึงเป็นปัญญา 

ซึ่งก็ต้องอาศัยสมาธิดังนี้ และก็ต้องมีศีลเป็นภาคพื้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระแสธรรม

ทั้งนั้น

๔ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๔
ต้นทางของกระแสโลกกระแสธรรม

ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า กระแสธรรมนัน้ กร็วมเข้าในความดบัทกุข์อนัเรยีกว่า นโิรธ 

และทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ อันเรยีกว่า มรรค ตรงกนัข้ามกบักระแสโลกอนัรวม

เข้าในทุกข์ และเหตุเกิดทุกข์อันเรียกว่า สมุทัย กระแสทั้งสองนี้ย่อมปรากฏเกิดขึ้นที่

กายและใจนี่เองไม่ใช่ที่อื่น

ว่าถงึต้นฐานของกระแสท้ังสอง กไ็ม่ใช่อืน่ไกลไปจากทวารทัง้ ๖ ของทกุ ๆ คน 

และอารมณ์ของทวารท้ัง ๖ อันทวารท้ัง ๖ ของทกุ ๆ คนนีก้ค็อื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

และมนะคือใจ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าเป็นทวาร คือเป็นประตูหรือเป็นช่องทางรับอารมณ ์

ทั้ง ๖ ให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจ ดังเช่นตา ก็เป็นประตูรับอารมณ์คือรูป ให้ไหลเข้ามาสู่

จติใจดงันีเ้ป็นต้น ทวารท้ัง ๖ นีก้บัอารมณ์ของทวารทัง้ ๖ เป็นต้นทาง ทัง้ของกระแส

โลกทั้งของกระแสธรรม ดังจะพึงเห็นได้ว่า รูปต่าง ๆ ที่ตามองเห็น เสียงต่าง ๆ ที่หู

ได้ยนิ รูปเสยีงบางอย่าง เมือ่ไหลเข้ามาสูใ่จ กน็�าให้เกดิราคะหรอื โลภะ โทสะ โมหะ 

ดังนี้ ก็กลายเป็นกระแสโลก หรือกระแสกิเลส รูปเสียงบางอย่าง เมื่อไหลเข้ามาสู่ใจ 

ก็น�าให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา ดังนี้ ก็กลายเป็นกระแสธรรม

เพราะฉะนั้น ต้นของกระแสโลกและกระแสธรรมทั้งสองนี้ ก็เป็นอันเดียวกัน

ดังกล่าว และอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์อย่างเดียวกันนั่นแหละ น�าให้เกิด

กระแสโลกก็ได้ น�าให้เกิดกระแสธรรมก็ได้
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ยกตวัอย่างเช่น ถ้อยค�าทีก่ล่าวต�าหนติเิตยีน หรอืถ้อยค�าทีเ่รยีกว่า นนิทาว่าร้าย 

โดยปกตสิ�าหรบัสามญัชน ย่อมน�าให้เกิดกระแสโลก กเ็พราะว่า เมือ่ใครได้ยินค�าต�าหนิ

ตเิตยีน หรือนนิทาว่าร้ายตน ค�าเช่นนีก้ไ็หลเข้ามาสู่ใจ ท�าให้เกดิความโกรธแค้น ขดัเคอืง 

ความไม่พอใจต่าง ๆ น้อยหรือมากดังนี้ เป็นกระแสโลก

แต่ว่าส�าหรับผูท้ีพิ่จารณา เมือ่ได้ฟังค�าต�าหนติเิตยีน นนิทาว่าร้าย กพ็จิารณา

ว่าเขาว่าจรงิไหม ถ้าเขาว่าจรงิ กเ็ท่ากบัว่าเขามาบอกความจริงให้ เพือ่ให้เราได้รูต้วัเรา

ว่าเราท�าผิด ท�าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ให้คิดเหมือนอย่างเป็นผู้มาชี้ขุมทรัพย์ ถ้าเขาว่า

ไม่จริงก็ไม่รับถ้อยค�านั้น ใครพูดก็เป็นของผู้พูด เราไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปรับค�าของเขา 

เมือ่เป็นวจีกรรมของเขา ก็เป็นกรรมของเขาเอง ไม่ใช่เป็นวจกีรรมของเรา กไ็ม่ใช่กรรม

ของเรา ท�าไมเราจงึจะต้องไปรบักรรมของเขามาเป็นกรรมของตน แล้วท�าไมจะต้องไป

โกรธในกรรมของเขา พจิารณาดงันีแ้ล้วกไ็ม่รับ กบ็งัเกดิความสงบใจดงันี ้เสยีงเช่นนัน้

ไหลเข้ามาสู่ใจสนใจ ก็กลายเป็นกระแสธรรม เพราะว่าแทนท่ีจะท�าใจให้โกรธแค้น  

ก็กลับท�าใจให้สงบ และเม่ือเขาพูดจริงก็ย่ิงเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการชี้ให้ตนรู้จัก

ความผิดของตนจึงเป็นกระแสธรรมขึ้นดังนี้

อนึ่ง เสียงสรรเสริญโดยปกติย่อมเป็นกระแสโลก เพราะบุคคลโดยท่ัวไป  

เมือ่ได้ยนิเสยีงสรรเสรญิ เสยีงนัน้กเ็ป็นอารมณ์ไหลเข้ามาสูใ่จ กท็�าใจให้เกดิความยนิดี

พอใจในเสียงสรรเสริญ ดังนี้ ก็เป็นกระแสโลกเช่นเดียวกัน

แต่ว่าส�าหรับผูท้ีพ่จิารณา เมือ่ฟังค�าทีเ่ขาสรรเสรญิ กพ็จิารณาว่าเขาสรรเสรญิ

จริงหรือไม่ ถ้าเขาสรรเสริญจริง ก็เพราะความดีที่ตนท�าเองต่างหาก คือไม่ใช่ดีเพราะ

เขาสรรเสริญ แต่ว่าดีเพราะตนเองท�าดี เพราะฉะนั้น ก็ควรท่ีจะท�าดีย่ิง ๆ ขึ้นไป  

ถ้าหากว่าเขาสรรเสรญิไม่จรงิ ค�าสรรเสรญินัน้ กเ็ป็นการยกยอปอป้ัน เขาพดูยอต่างหาก 

ดังน้ีกไ็ม่รับ กเ็ป็นเรือ่งท่ีเขาพดูเอง เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ะลอยลมไปตามค�าสรรเสรญิ 

ก็กลับเป็นผู้รู้และสงบ ลอยลมก็คือลอยลมปากนี่แหละ ซึ่งเป็นลมที่แรงมาก พัดคน

ให้ลอยละล่องและต้องประสบความพิบตัไิปเสยีเป็นอนัมาก แต่เมือ่พจิารณาให้ถ่องแท้ 
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ไม่ลอยไปตามค�าสรรเสรญิ ไม่รับค�าสรรเสริญดงันี ้ค�าสรรเสรญินัน้กเ็ป็นอารมณ์ทีไ่หล

เข้ามาสู่ใจกลายเป็นกระแสธรรม เพราะท�าใจให้สงบ ให้ระลกึถึงความด ีให้ยนิดอียูใ่น

ความดี และให้ขะมักเขม้นที่จะท�าความดียิ่งขึ้นไปอีก

สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ที่ทุก ๆ คนต้องประสบทางทวารทั้ง ๖ นี้ ย่อมเข้ามา

เป็นกระแสทั้งสองอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสติ มีปัญญา ท่ีจะ

ระลึกพิจารณาให้รู้สัจจะ คือความจริงแล้ว ย่อมจะท�าให้เป็นกระแสธรรมได้ และเมื่อ

เป็นเช่นน้ีกจ็ะกลบัสิง่ทีน่่าจะเป็นโทษให้เป็นคณุ ท�าส่ิงทีเ่ป็นคณุให้เป็นคณุทีย่ิ่ง ๆ ขึน้ 

เป็นการบ�าเพ็ญบารมีที่ยิ่งขึ้นไป

เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏิบัติธรรม ก็คือผูท้ีจ่ะใช้สตปัิญญาท�ากระแสทัง้หลายทีป่ระสบ

พบพานทางทวารทั้ง ๖ นี้ ให้เป็นกระแสธรรมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุข และ

ความสงบได้ในท่ีทุกสถาน พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสรูใ้นสัจจะ แห่งกระแสทัง้สองนี ้เพราะฉะนัน้ 

เมื่อทรงแสดงอธิบายสมุทัยสัจจะ ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหา  

ความด้ินรนทะยานอยากของใจ จงึได้ทรงชีว่้า ตณัหานัน้กเ็กดิทีก่ายและใจอันนีน้ีแ่หละ 

ไม่ใช่เกิดในที่อ่ืน โดยเฉพาะก็ตั้งต้นที่ทวารท้ัง ๖ ดังกล่าว คราวน้ีเมื่อทรงแสดง 

นิโรธสัจจะ สภาพที่จริง คือ นิโรธความดับทุกข์ คือดับตัณหา ก็ได้ทรงชี้ว่าตัณหา 

ก็ดับที่กายและใจอันนี้นี่แหละไม่ใช่ดับที่อื่น และตั้งต้นก็ที่ทวารทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้ว

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ ตณัหาเกดิขึน้ เป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ บคุคลจงึอาจ

พิจารณาที่กายและใจอันนี้ แม้เมื่อตัณหาดับ เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ บุคคลก็

อาจพิจารณาได้ที่กาย และใจอันนี้อีกเหมือนกัน กล่าวคือ เมื่อเป็นสมุทัยแล้ว มองดู

อะไรทางตา ก็เกิดตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ได้ยินอะไรทางหู ก็เกิดตัณหา

ความดิ้นรนทะยานอยาก ตลอดจนถึง คิดอะไรทางใจ ก็เกิดตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยาก ทั้งประกอบด้วยยินดี ยินร้าย หรือว่า โลภ โกรธ หลง ดังนี้  ก็เป็น

ความร้อน ร้อนทางตา ร้อนทางห ูตลอดจนถึงร้อนทางใจ นีเ้ป็นทกุข์และเป็นทกุขสมทุยั 

คราวน้ีเมื่อเป็นนิโรธ คือความดับ มองอะไรทางตา ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับ  
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ความเย็น ได้ยินอะไรทางหู ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับ ความเย็น ตลอดจนถึงคิด

อะไรทางใจ ตณัหากไ็ม่เกดิ เป็นความดบัความเยน็ดงันี ้เป็น นโิรธความดบั เป็นมรรค 

ผูป้ฏบิตัธิรรม  เม่ือปฏบัิตใินศีล สมาธ ิปัญญาอยู่ ย่อมจะได้พบกบัความดบัความเยน็

ดังกล่าว กล่าวคือในขณะที่ปฏิบัติอยู่ในศีลมีวิรัติงดเว้นทางใจ ปฏิบัติอยู่ในสมาธิ  

มีจิตใจสงบจากกาม และอกุศลธรรมท้ังหลาย ปฏิบัติอยู่ในปัญญา มีความรู้แจ่มใน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ยึดม่ันถือมั่นในอะไรในขณะที่ปัญญาแจ่มน้ัน ดังนี้  

มองอะไรทางตาก็เย็น ได้ยินอะไรทางหูก็เย็น ถึงจะมีใครมาด่าเท่าไรก็โกรธ มายอ

เท่าไรก็ไม่ฟุ้ง ได้กล่ินอะไรทางจมูกก็เย็น ได้รสอะไรทางล้ินก็เย็น ถูกต้องอะไร 

ทางกายก็เย็น แม้จะตากแดดอยู่ก็ไม่ร้อนใจ คิดอะไรทางใจก็เย็น ดังนี้เป็นความดับ 

คือเป็นตัวนิโรธ ก็ไม่ใช่ดับที่ไหน ก็ดับที่กายและใจอันนี้นี่แหละดังกล่าว เพราะฉะนั้น 

ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรศึกษาให้รู้จักสมุทัยกับนิโรธ ดังกล่าวนี้

๕ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๕
ความดับทุกข์ระดับต่าง ๆ

พระพุทธศาสนานั้นย่อมแสดงสัจจะ คือความจริง เพื่อให้ทุกๆ  คนรู้ เข้าใจ

เป็นสจัจะอนัมีอยู่ในตนเอง ดงัท่ีได้เคยกล่าวแล้วว่า ทกุขสจัจะ สัจจะคอืทกุข์ สมทุยัสจัจะ 

สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ล้วนมีอยู่ในตนเองนี้ทั้งน้ัน และเมื่อได้ปฏิบัติธรรม

ตามค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า กย่็อมจะมีนโิรธสัจจะ สภาพทีจ่รงิคอืนโิรธความดบัทกุข์ 

มัคคสัจจะ สภาพที่จริงคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ขึ้นที่ตนเช่นเดียวกัน เพราะ

พระพุทธศาสนา ชี้สัจจะคือความจริงท่ีตน และน�าให้ผู้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้  

จึงเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ปฏิบัติทุกคน ย่อมจะได้พบประโยชน์ กล่าวคือ 

ความดับทกุข์ เม่ือเป็นดงันี ้กเ็พิม่ศรทัธาปสาทะ พร้อมท้ังปัญญา พร้อมทัง้สัมมาปฏบัิติ

ให้ยิ่งขึ้น จนกว่าจะได้ประสบความดับทุกข์ทั้งหมดในที่สุด พระพุทธศาสนาย่อมสอน

ให้ผูป้ฏบิตับิรรลถุงึความดบัทุกข์ได้ดงันี้ 

ทกุ ๆ คนจงึสมควรทีจ่ะศกึษาปฏบิตัพิระพทุธศาสนา ให้พบกับความดับทุกข์ 

และก็พึงเข้าใจว่า อันความดับทุกข์นี้ไม่ใช่หมายถึงดับทั้งหมดในที่สุดแต่อย่างเดียว  

แต่ย่อมหมายถงึดบัมาโดยล�าดบั ตัง้แต่ในเบือ้งต้น แม้ทกุข์จะยงัเหลืออยูม่าก เมือ่ดบั

ได้แม้น้อยหนึง่ ๆ กย็งัเป็นประโยชน์ และเมือ่ว่าโดยทัว่ไปแล้ว ทกุ ๆ คนกต้็องปฏบิตัิ

ให้พบความดับ ตั้งแต่น้อยไปก่อน และท�าความดับให้มากขึ้นโดยล�าดับ
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ความดับขั้น สมาธ ิ ปัญญา

อนัความดบัทกุข์นี ้ย่อมปรากฏอยูท่ีจ่ติใจนีเ้อง ไม่ใช่ปรากฏขึน้ทีอ่ืน่ ดงัทีเ่คย

กล่าวแล้วว่า เมื่อปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา แล้ว ความดับย่อมปรากฏขึ้น เช่น

ปฏิบตัใินศีล ศีลกเ็ป็นเครือ่งดบักเิลสอย่างหยาบ คือดบัความโลภ โกรธ หลง 

อย่างแรง ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล นี้ก็เป็นนิโรธ คือความดับอย่างหนึ่ง

ปฏิบัติในสมาธิ สมาธิเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างกลาง คือกิเลสที่กลุ้มกลัด

จิตใจ ให้กระสับกระส่ายเดือดร้อน นี้ก็เป็นความดับอย่างหนึ่ง

ปฏิบัติในปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องดับกิเลสอย่างละเอียดเป็นต้นว่า ตัณหา

อปุาทาน ความด้ินรนทะยานอยาก ความยึดมัน่ถือมัน่ กเ็ป็นความดบัอย่างหนึง่ไปโดย

ล�าดับ ดับได้ครั้งหนึ่งก็เป็นนิโรธความดับ เหมือนกัน

ความดับขั้นสามัญชน

ส�าหรบัสามัญชนน้ัน ต้องคอยดบักนัอยูบ่่อย ๆ เช่นว่าเกดิความโลภ ความโกรธ 

ความหลงข้ึน อยากจะฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น กดั็บเสียไม่ไปฆ่าเขา ไม่ไป

ลกัของของเขาเป็นต้น เมือ่ดบัได้ทกุครัง้กเ็ป็นอนัรักษาศลีได้ แต่ว่าในครัง้ไหนดบัไม่ได้ 

ไปท�าร้ายเขาเข้าก็เสียศีลไป ต้องดับกันอยู่บ่อย ๆ ดังนี้ แต่แม้จะดับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 

เมือ่ตัง้ใจทีจ่ะดบัอยูก่ย็งัดี และการทีจ่ะดบัได้ครัง้หนึง่ ๆ กเ็พ่ิมก�าลงัใจให้ดบัได้ง่ายขึน้ 

ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้พบกับนิโรธ คือ

ความดับดังนี้นี่แหละให้ได้ แม้ในขั้นศีล ถ้าไม่พบนิโรธในขั้นศีลดังนี้แล้ว จะไปปฏิบัติ

ให้พบนิโรธในขั้นสมาธิขั้นปัญญาต่อไปก็เป็นการยาก เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนผู้ที่เคย

โกรธ เคยโลภ เคยหลง กันมาแล้ว ก็ให้พิจารณาดูว่า เมื่อดับเสียได้ในศีล จิตใจเป็น

อย่างไร จิตใจจึงมีความสุข ความสงบ ไม่ต้องเสียใจว่าไปท�าอะไรเขา เพราะยับยั้งใจ

ไว้ไม่ได้ ซึ่งคนเป็นอันมากมักจะเป็นเช่นนั้น เพราะยับยั้งใจของตนไว้ไม่ได้ ไปก่อ 

กรรมอะไร ๆ เข้าแล้วจึงนึกได้ทีหลัง แล้วก็เสียใจว่าไม่ควรไปท�า แต่ก็ไปท�าเสียแล้ว 
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น่ีแปลว่าดับไม่ทัน แต่ผู้ท่ีปฏิบัติดับเสียทัน ดับไฟในใจของตัวเองนี่แหละ ดับเสีย 

ทนัแล้ว กจ็ะไม่ต้องไปก่อกรรมอะไร อนัเป็นเคร่ืองเบยีดเบยีนตนเอง และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน 

น่ีแหละคือตวัศีล และตวัศลีกค็อื ตวันโิรธ ความดบันีเ้อง เป็นการดบัภยั ดบัเวร ท�าให้

จิตใจมีความสุข ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติให้พบกับนิโรธ ดังนี้ให้ได้ และก็ให้หมั่น

พจิารณาดอูาการของจติใจว่าเมือ่พบนิโรธแล้วเป็นอย่างไร พยายามท่ีจะรกัษาความดบั

อนัน้ีไว้ให้นานทีส่ดุ และแม้ความดบัอนันีจ้ะหมดไป เกดิไฟขึน้ใหม่ กต้็องดบัให้ได้ และ

ความดับเก่า ๆ ที่ว่าหมดไปแล้วนั้น ความจริงหาหมดไปเลยไม่ ยังไปเป็นบารมีคือ

ความด ีทีเ่กบ็อยู่ในใจส่วนลึกซ่ึงเม่ือได้ตัง้ใจปฏิบตัทิ�าความดบัอยูเ่สมอแล้ว บารมเีก่า ๆ 

ที่เก็บไว้เป็นส่วนลึกนี้ ก็จะโผล่ขึ้นมาช่วยได้ แต่ถ้าหากว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติ ปล่อย

ให้ไฟใจบังเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้ก่อกรรมอะไรออกไป ก็ย่อมจะเพิ่มอาสวะ คือส่วนชั่ว

ที่เก็บไว้ในใจ ให้มากขึ้นได้ เช่นเดียวกัน และเมื่อส่วนชั่วนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ครอบง�าใจ

ได้อยู่บ่อย ๆ แล้ว ก็จะกดบารมีส่วนดีลงไปไม่ให้โผล่ขึ้นมาได้ หรือโผล่ขึ้นมาได้ยาก 

ดีกับชั่วในใจของคน ย่อมผลัดแพ้ผลัดชนะกันอยู่เสมอดังนี้ แต่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็พึง

พยายามที่จะเอาชนะความชั่ว รักษาความดีฟื้นฟูความดีไว้อยู่เสมอ ก็ด้วยอ�านาจของ

นโิรธคอืความดบัอันนีน่ี้แหละ ไฟอะไรในใจจะโผล่ขึน้มา กด็บัลงไปเสียให้ได้ ด้วยศีล

เป็นเบือ้งต้น และเม่ือดบัไฟอย่างหยาบลงไปได้ด้วยศลี กต้็องดับไฟอย่างละเอยีดขึน้ไป 

กล่าวคอืกเิลสอย่างกลางทีก่ลุ้มกลดัจติใจอยูด้่วยอ�านาจของสมาธ ิและไฟอย่างละเอยีด

ยิ่งขึ้นที่นอนจมหมักหมมอยู่ด้วยปัญญาสืบต่อไป การปฏิบัติในสมาธินั้น โดยปริยาย

คือทางอันหนึ่ง ต้องมี วิตก คือความน�าจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ความรักษา

จิตไว้ในอารมณ์ของสมาธ ิปีต ิความอ่ิมกาย อิม่ใจ สขุ ความสบายกายสบายใจ และ

เอกัคคตา  ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว

อานาปานสติ

เมื่อท�าอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก น�าจิตเข้ามาก�าหนดอยู่ที่

กองลม หายใจเข้าก็ให้รู้ หายในออกก็ให้รู้ โดยรู้ลมหายใจเข้าที่ผ่านปลายจมูกเข้าไป

ปรากฏอาการพองทีอ่ทุร หายใจออกกป็รากฏอาการยบุทีอ่ทุร และออกผ่านปลายจมกู
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ไปท�าความรู้ในกิริยาอาการที่หายใจดังนี้ หายใจเข้าหายใจออก ยาวก็รู้ สั้นก็รู้ น�าจิต

เข้ามาตั้ง ท�าความรู้อยู่ที่ปลายจมูก ตามลมเข้าไป และหายใจออกก็ตามลมออกมารู้

ทีป่ลายจมกู แต่ว่าการน�าจติตามลมเข้าไป และตามลมออกมาดงันีจ้ติไม่อยูท่ี ่เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ท�าดงัน้ันบ่อย ๆ รูท้างของลมดแีล้ว กน็�าจติให้ตัง้ท�าความรูอ้ยู่ทีป่ลายจมูกแต่แห่ง

เดียว ในการปฏิบัติดังนี้ หายใจเข้าและคิดว่า พุท หายใจออก โธ หรือหายใจเข้า อะ 

หายใจออก ระหัง หรือจะใช้วิธีนับช่วยดังนี้ก็ได้ คือนับหนึ่ง ๆ หายใจเข้าหนึ่ง  

หายใจออกหนึ่ง หนึ่ง ๆ สอง ๆ ไปจนถึงสิบ ๆ และก็ถอยกลับสิบ ๆ เก้า ๆ มาถึง

หนึ่ง ๆ ดังนี้ก็ได้ แต่เมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วและด�าเนินไปดี ไม่ตกออกไป จะเลิกนับ

หรือจะเลิกคิดว่า พุทฺโธ หรือ อรห� ก็ได้ ท�าความรู้รู้รวมเข้ามาแต่เพียงจุดเดียว  

การปฏิบัติท�าอานาปานสติปฏิบัติได้ดังนี้

ปฐวกีสนิ

ท่านอาจารย์บางท่านสอนให้ท�าปฐวีกสิณช่วยด้วย ปฐวีกสิณนั้นคือ ก�าหนด

ดินเป็นอารมณ์ เมื่อก�าหนดดินเป็นอารมณ์ ดินที่ก�าหนดนั้น ก็เรียกว่าปฐวีกสิณ  

ค�าว่า กสิณ น้ัน ได้แก่วัตถุส�าหรับเป็นเครื่องจูงใจให้ก�าหนด เม่ือใช้ดินอันเรียกว่า 

ปฐวกีสณิ ดนิกเ็ป็นวตัถสุ�าหรบัจงูใจให้ก�าหนด และค�าว่า ปฐว ีคอืดนิในทีน่ี ้หมายถงึ

สิ่งที่เป็นวัตถุที่จะพึงมองเห็นได้ที่จะถูกต้องได้ เป็นวัตถุภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นวัตถุ

ภายในอีกอย่างหนึ่ง

ปฐวีกสิณภายนอก วัตถุภายนอกนั้นเมื่อว่าถึงตามที่ท่านสอนไว้ ท่านก็สอน

ให้หาดินที่เป็นสีอรุณ เอามาใส่ไว้ในภาชนะกลม ๆ ท�าให้เรียบร้อยและตั้งห่างจากที่

น่ังพอสมควร ผู้ปฏิบัติก็นั่งมองดูดินที่เตรียมไว้นั้น และก็บริกรรมในใจว่า ปฐวี ๆ  

เมื่อลืมตามองพอสมควรแล้ว ก็หลับตาคิดก�าหนดในใจถึงดินนั้น เมื่อยังไม่ชัดก็ลืมตา

มองดใูหม่ แล้วกห็ลบัตาก�าหนดดจูนเกดิ อคุหนมิติ คอืนมิติตดิตาขึน้ในใจ หรอืแม้ว่า

จะไม่ใช้วตัถทุีเ่ป็นดนิใส่ในภาชนะกลม ๆ ดังกล่าว ผูป้ฏบัิติบางท่านก็ใช้นัง่เพ่งดพูระพทุธรูป 

หรือวัตถุอันใดอันหน่ึงท่ีสมควร ก็นับสงเคราะห์เข้าเป็นปฐวีกสิณเหมือนกัน ดังนี้  

เป็นปฐวีกสิณภายนอก
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ปฐวกีสณิภายใน ส่วนปฐวกีสณิภายในนัน้ ก็คอืก�าหนดปฐวธีาตใุนร่างกายนีเ้อง 

เพราะว่าร่างกายของบุคคลนี้ ประกอบด้วยธาตุสี่ หรือห้า มีปฐวีธาตุเป็นที่หนึ่ง ซึ่งมี

อยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 

เป็นต้น เหล่านี้เป็นปฐวีธาตุทั้งนั้น ก�าหนดเป็นปฐวีกสิณได้ อาจารย์บางท่านได้สอน

ให้กําหนดปลายจมูกของตนนี้แหละ เป็นปฐวีกสิณ ในขณะที่หายใจเข้า หายใจออก 

โดยให้ก�าหนดมองดูปลายจมูกของตนด้วยใจ ให้เห็นปลายจมกูของตนด้วยใจ ประกอบ

กันไปกับท�าความรู้ หายใจเข้าหายใจออก และเม่ือมองเห็นปลายจมูกของตนด้วยใจ

ชัดข้ึน ก็มองเลยเข้ามาในตนเอง ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงเท้า ตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนถึง 

สุดศีรษะ เมื่อภาพของปลายจมูกปรากฏชัดขึ้น การก�าหนดส่วนอื่นของกายก็ปรากฏ

ชัดขึ้น จากศีรษะลงไปก็จะปรากฏเป็นภาพกะโหลกศีรษะ ขมองศีรษะ มองลงไปก็จะ

ปรากฏเป็นภาพกระดูกคอ กระดูกอก ประกอบด้วยซี่โครง เป็นต้น พร้อมทั้งหัวใจ 

ปอด ตับ ล�าไส้ และกระดูกขา เป็นต้น ก็จะปรากฏเป็นโครงกระดูกขึ้น ดังนี้ นับว่า

เป็นปฐวีกสิณภายใน

จติรวม นโิรธปรากฏ

เมื่อปฏิบัติธรรมเช่นดังกล่าวมาแล้ว จิตก็จะรวมเข้ามา จะปรากฏวิตก คือ

ความตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้ วิจารความประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้ 

ปีต ิสขุ และเอกัคคตา จติกจ็ะรวมเข้ามามอีารมณ์เป็นอันเดยีว และเมือ่จติรวมเข้ามา

มีอารมณ์เป็นอันเดียว ตั้งไว้ตรงไหนจะสะดวก สงบ และตั้งอยู่ได้นาน ก็ตั้งไว้ตรงนั้น 

ซึ่งผู้ปฏิบัติเองก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง น้ีเป็นสมาธิ ก็จะเป็นนิโรธความดับ ดับกาม  

ดับอกุศลธรรมทั้งหลายดับความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ใจจะมีความสงบตั้งมั่น

การปฏบิัตทิางปัญญา

เมือ่ใจมคีวามสงบตัง้มัน่ดงันี ้ กใ็ห้ปฏบิตัทิางปัญญาต่อไปโดยก�าหนดพจิารณาว่า 

ในองค์ของสมาธิ ในอาการของสมาธิที่ปรากฏอยู่นั้น ส่วนนี้เป็นรูปขันธ์ กองรูปกล่าว



226 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

คอืลมหายใจเข้าออก พร้อมทัง้ปลายจมกูทีก่�าหนดเป็นปฐวีกสณิ พร้อมท้ังร่างกายท้ังสิน้ 

อันประกอบด้วยโครงกระดูก และสิ่งที่แข้นแข็ง ทั้งหลายเหล่านี้ รวมกันเป็นรูปขันธ์ 

กองรปู ปีต ิสขุ ในสมาธหิรือแม้เวทนาอย่างอืน่อย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่กิดขึน้รวมกนัเป็น

เวทนาขันธ์ ความจ�าได้หมายรู้ร่วมกันเป็น สัญญขันธ์  ความคิดที่เป็นวิตก วิจารใน

สมาธ ิคือทีน่�าจติเข้าต้ังไว้ในอารมณ์ของสมาธ ิทีค่อยประคองจติไว้ในอารมณ์ของสมาธิ 

เป็นสังขารขันธ์ ความรู้สึกเห็นแม้ด้วยใจ ความรู้สึกรู้แม้ด้วยใจในอารมณ์ของสมาธิ  

นี่เป็นวิญญาณขันธ์

ขันธ์ห้าน้ี เป็นอนิจจะไม่เท่ียง เป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกขะ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือว่า นี่เป็นของเรา  

เราเป็นนี่ นี่เป็นตัวตนของเรา ดังนี้  เป็นการปฏิบัติทางปัญญา และเมื่อปฏิบัติทาง

ปัญญาดังนี้ จิตก็จะถอนออกจากความยึดถือทั้งหลายใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ

ทางปฏบิัติเพื่อละสังโยชน์

เมื่อจิตถอนออกมาได้ ก็ให้น้อมไปต้ังอยู่ใน อมตธาตุ ธาตุที่ไม่ตายหรือใน

ธรรมที่ไม่ตาย โดยการพิจารณาว่า ขันธ์ห้าเป็น มตธาตุ หรือ มตธรรม เป็นธาตุที่

ตายเป็นธรรมที่ตาย แต่ว่าสิ่งนี้สงบประณีต คือส่ิงที่สงบจากสังขารทั้งปวง สลัดคืน

อปุธ ิกเิลสทีเ่ข้าไปทรงใจไว้ท้ังปวง เป็นธรรมเป็นทีส้ิ่นตณัหา ความด้ินรนทะยานอยาก 

เป็นธรรมที่สิ้นความติดใจยินดี เป็นธรรมที่ส้ินกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความดับ

กิเลส และทุกข์ทั้งหมด ธรรมนี้แหละ เป็นอมตธาตุ เป็นอมตธรรม เป็นส่ิงท่ีสงบ  

เป็นส่ิงทีป่ระณีต พิจารณาน้อมจติเข้ามาสูอ่มตธาตอุมตธรรม ให้อยูก่บัสิง่ทีส่งบประณีต 

ดังน้ี เป็นทางปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ คือกิเลสเป็นเครื่องผูกใจทั้งหลาย น�าให้พบกับ

นิโรธให้เป็นตัวความดับที่ละเอียด ยิ่งขึ้นไปอีก

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๖
จติตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจรงิ

จิตใจนี้ เป็นประธานอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน ร่างกายย่อมเป็นที่อาศัยและเป็น

เครื่องมือของจิตใจ การอบรมให้เข้าถึงจิตใจ จึงเป็นการอบรมโดยตรง พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมก็มุ่งอบรมจิตใจ ดังที่ตรัสถึง จิตภาวนา คือการอบรมจิต ด้วยสมถวิธี 

วธิที�าจติให้สงบตัง้มัน่ และวปัิสสนาวธิ ีวธิอีบรมปัญญาให้รูแ้จ้งเป็นจรงิ และได้ตรัสไว้ว่า 

ผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริง รู้อะไรตามเป็นจริง ก็คือรู้นามรูป หรือขันธ์ 

๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เอง รู้อย่างไร ก็คือรู้สัจจะของนามรูป

หรือของขันธ์ ๕ อะไรเป็นสัจจะของนามรูป หรือขันธ์ ๕ ก็คือ

อนิจจตา  ความเป็นของไม่เที่ยง

ทุกขตา  ความเป็นทุกข์

อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน

น้ีเป็นสจัจะของนามรปูหรือของขนัธ์ ๕ ปรากฏอยูท่ีน่ามรปูหรอืขนัธ์ ๕ นีเ้อง

อวชิชาเป็นเครื่องก�าบังสัจจะ

อาศัยที่บุคคลมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะ ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก 

อุปาทาน ความยึดถือ คือกิเลสเหล่านี้ เป็นเครื่องก�าบังสัจจะและน�าให้เห็นกลับตรง
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กนัข้าม คือให้เหน็เป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นอตัตา และกย็ดึถอือยูด่งันัน้ เพราะฉะนัน้ 

จงึได้ตรสัสอนให้จบัพิจารณาดกิูเลสท่ีก�าลังบงัเกดิขึน้ในจติใจ บรรดากเิลสเหล่านี ้ตณัหา

คือความดิ้นรนทะยานอยากจับตัวดูได้ง่าย ในเมื่อโผล่ขึ้นมา จึงได้ตรัสสอนให้จับ

พจิารณาดูให้รูใ้ห้เหน็ตณัหาความดิน้รนของใจ ความอยากของใจท่ีบงัเกดิขึน้ อนัทีจ่รงิ

กท็ีใ่จนีแ่หละ แต่ว่าก็ให้จบัพิจารณาตัง้แต่ต้นทางของใจหรอืของนามธรรม คอือายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกทีป่ระจวบกนั กเ็กดิความรูส้กึเหน็รปู ได้ยนิเสยีง เป็นวญิญาณ 

รูปเสียงเป็นต้นก็มาสัมผัสถึงใจ เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนา เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข แล้วก็เป็นสัญญาจ�าหมายในรูปเสียง เป็นต้น เหล่านั้น 

แล้วก็เป็น สัญเจตนา ความคิดปรุงคิด แล้วก็เป็นตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก  

ในรปู ในเสยีง เป็นต้นนัน้ขึน้ แล้วกเ็ป็นวติก ตรกึ วจิาร ตรองไปในรปู เสยีง เป็นต้น  

ตามอ�านาจของตณัหา อาการของใจดงักล่าวนี ้ย่อมมอียู่เป็นปกต ิแต่ผูท้ียั่งเป็นปถุุชน 

หรือแม้เป็นอริยชนชั้นต้น ชั้นต�่ายังละอาสวกิเลสไม่ได้ ตัณหานุสัย คือตัณหาที่นอน

เนื่องอยู่ในใจก็คอยโผล่ขึ้นมา จับรูป เสียง เป็นต้น ที่ตาเห็น ที่หูได้ยิน น�าจิตให้คิด

นกึไปในทางทีเ่ป็น ตณัหาดงันีเ้ป็นสมทุยั คอืเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ให้พจิารณาจบัดูดงันี้

ก็จะมองเห็นว่าตัณหาในใจน้ีบังเกิดขึ้นวุ่นวายในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยินเป็นต้น 

ตลอดจนถงึในเรือ่งราวทางใจเพยีงไร และโดยเฉพาะ มโน คอืใจ  อนัเป็นอายตนะข้อ

ที่ ๖  เมื่อปล่อยให้คิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ บรรดาอารมณ์และกิเลสที่เก็บไว้เป็นอนุสัย 

คือที่นอนจมหรือที่เป็นอาสวะ คือหมักหมม ก็จะถือโอกาสโผล่ขึ้นมายั้วเยี้ย เรื่องนั้น

บ้าง เรือ่งน้ีบ้าง ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ดงันีเ้ป็นเรือ่งของสมุทยัทัง้นัน้ เป็นเหตกุ่อทกุข์

เดือดร้อนทั้งนั้น

ผลของการปฏบิัตศิลี สมาธ ิ ปัญญา

คราวนี้เมื่อมาปฏิบัติในทางดับ คือ ในศีล สมาธิ ปัญญา ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ย่อมเกิดผลดี ๓ ประการ คือ :

เร่ืองศลี คอืกเิลสอะไรในใจอย่างหยาบทีโ่ผล่ขึน้มา อนัจะให้ฆ่าเขาบ้าง ให้ลกั

ของของเขาบ้าง เป็นต้น กด็บัเสยีด้วยศลี ไม่เป็นทาสของกเิลส ท�าตามกเิลส ท�าตาม
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กเิลส กเิลสอะไรทีก่ลุม้กลดัใจ ไม่หยาบถงึกับให้ล่วงศลี กด็บัเสียด้วยสมาธ ิกเิลสอนั

ใดที่เป็นอย่างละเอียดอันท�าให้เห็นผิด ท�าให้อยากยึดถือไม่ปล่อยวาง ก็ดับเสียด้วย

ปัญญา การปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้ เป็นการปฏิบัติทางดับ

เร่ืองสมาธิ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติก�าหนดพิจารณากาย  

เวทนา จิต ธรรม ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นการปฏิบัติในทางสมาธิ และ

ปัญญาประกอบกัน แต่ในเบื้องต้น ตั้งสติก�าหนดพิจารณา กาย ก�าหนดรู้ลมหายใจ

เข้าออกดังกล่าวแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติที่หนักมาในทางสมาธิ เป็นอุบายท�าจิตให้สงบ 

ตั้งมั่นจากกิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจทั้งหลาย กิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจจ�าพวกนิวรณ์ ก็สงบ

ลงไป ในขณะทีจ่ติสงบจากนวิรณ์ อนักล่าวได้ว่าสงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

ตัณหาจะไม่โผล่ขึ้นมา เมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดความรู้เห็นรูป 

ได้ยินเสียงเป็นต้น ตลอดจนถึง วิตก วิจาร อยู่ในรูปเสียงเป็นต้น ตัณหาก็จะไม่โผล่ 

จะปรากฏเป็นความดับความเย็นทั้งหมดในขณะเมื่อจิตสงบจากกามและอกุศลธรรม 

ทั้งหลาย ด้วยอ�านาจของสมาธิ แต่ว่ายังมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยอันหมักดองนอน 

จมอยู่ เมื่อจิตออกจากสมาธิ ครั้นอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดความรู้สึก

เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้น ตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาอีกได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องปฏิบัติ

ทางปัญญา

เรื่องปัญญา การปฏิบัติทางปัญญา พึงท�าในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ สงบจาก

กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็จับพิจารณาองค์ของสมาธินั่นแหละ อันใดเป็นรูป  

กจ็บัข้ึนพจิารณาโดยเป็นรูป อันใดเป็นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็จบัขึน้พจิารณา

โดยเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นพระไตรลักษณ์กล่าวคือ เป็น

อนิจจะ  ไม่เที่ยง

ทุกขะ  เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

อนัตตา  ไม่ใช่ตัวตน

ดงัทีก่ล่าวแล้ว การปฏิบตัทิางปัญญานี ้เมือ่ท�าบ่อย ๆ กจ็ะท�าให้รูแ้จ้งเหน็จรงิ

ในสัจจะของขันธ์ ๕ นี้ ชัดขึ้น ๆ ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละเป็นเครื่องเจาะแทง 
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อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เจาะแทงอาสวะอนุสัย ท�าให้ลดน้อยลงไป และเมื่อเป็นดังนี้ 

แม้จะออกจากสมาธิ พวกตัณหาอนุสัยก็จะอ่อนก�าลังลง ไม่บังเกิดขึ้นมาวุ่นวายใน

อารมณ์ทั้งหลายมากนัก หรือว่าเกิดขึ้น ก็สงบลงไปได้โดยง่าย เพราะว่าปัญญารู้ทัน

ขึ้นมา กิเลสก็ตกลง แต่ถ้าปัญญาเพลาก�าลังอ่อนก�าลัง กิเลสก็แข็งแรง เพราะฉะนั้น 

วธิทีีจ่ะท�าให้กเิลสอ่อนก�าลงันัน้ ก็ต้องท�าปัญญานีแ่หละให้มีก�าลงั ดงันีเ้ป็นการปฏบิตัิ

ในทางดับ นิโรธคือความดับนี้ ก็ปรากฏขึ้นที่อายตนะภายในภายนอกเป็นต้น

รวมความว่า ปรากฏขึ้นที่กายและใจอันนี้นี่แหละ ปรากฏที่ ตา หู เป็นต้น 

อนัเป็นต้นทาง จนถึง วติก วจิาร ตรกึตรอง อันเป็นปลายทาง เมือ่ตณัหาไม่บงัเกิดขึน้ 

อาการของกายและใจเหล่านี้ ก็เป็นนิโรธ คือความดับหมด เป็นความเย็นหมด  

ไม่มีกิเลสอะไรบังเกิดขึ้น ไม่มีตัณหาบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น นิโรธ คือความดับดังนี้ 

จึงเป็นผลที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติธรรม

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๗
การปฏบิัตเิข้าถงึธรรม

กรรมฐานเป็นการงานทางใจที่ทุก ๆ คนสมควรจะฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นกิจ

ประจ�าวัน ก็ด้วยการท�าจิตให้สงบตั้งมั่น และด้วยการหัดใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจจะ

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน

การท�าจติให้สงบตัง้มัน่นัน้ กด้็วยการทีท่�าสมาธติัง้สตกิ�าหนดอารมณ์ของสมาธิ

ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ลมหายใจเข้าออก อาการต่าง ๆ ของกาย หรือธาตุของกรรมฐาน

หรอืว่า กสณิข้อใดข้อหน่ึง ตามแต่ใจจะสะดวกทีจ่ะกระท�า เป็นการหัดท�าจติให้มสีมาธิ

คือให้สงบตัง้มัน่ เพราะสมาธนิีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นแก่จติใจ เป็นเครือ่งท�าให้มีการอยู่เป็นสุข

ในปัจจุบัน และเป็นบาทของปัญญา

อีกอย่างหนึ่ง หัดใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน

เป็นการปฏิบตัิท�าญาณคอืความหยัง่รู ้และทฏิฐ ิคือ ความเหน็ให้ถกูตรงต่อสจัจะ คือ

ความจริง ทุก ๆ คนย่อมมีความรู้ความเห็นของตนเองอยู่

แต่ว่าความรู้ความเหน็ทีเ่ป็นสามญัของแต่ละคนนัน้เป็นอกีอย่างหนึง่ จากความรู้

ความเห็นตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน เพราะว่าความรูค้วามเห็นทีเ่ป็นสามญัของ

แต่ละคนน้ัน มอีตัตา คอื ตวัตนเข้าเกีย่วข้อง มตีณัหาอปุาทาน คอื ความด้ินรนทะยาน

อยาก และยึดถือเข้าเกี่ยวข้อง มีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เข้าเกี่ยวข้องจึงมีความ

ล�าเอียงของใจ เพราะเหตแุห่งตนบ้าง เพราะเหตแุห่งผูอ้ืน่บ้าง ความรูค้วามเหน็สามญั 
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ของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นไปอยู่ดังน้ี ส่วนความรู้ความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

สัง่สอนน้ัน เป็นความรูค้วามเหน็ทีบ่รสิทุธิ ์ไม่มีอตัตา ตวัตนเข้าเกีย่วข้อง ไม่มีตณัหา

อปุาทานเข้าเกีย่วข้อง ไม่มรีาคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ เข้าเกีย่วข้อง ปราศจากความ

ล�าเอียง เพราะเหตุแห่งตนเองบ้าง เพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้าง เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ

ข้ันปัญญาในพระพทุธศาสนา จงึเป็นการปฏบิตัทิีจ่ะเปลีย่นความรูค้วามเห็นของตนเองนี้ 

ไปสู่ความรู้ความเห็นตามสัจจะท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน ถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยน

ความรู้ความเห็นดังกล่าว ก็ยังเข้าถึงธรรมไม่ได้ เพราะว่าการเข้าถึงธรรมนั้น จะต้อง

มีการเปล่ียนความรู้ความเห็นอันเป็นฝ่ายกิเลสของตนเองไปสู่ความรู้ความเห็นท่ีเป็น

ความพ้นกิเลส แม้ว่าจะยังเปลี่ยนไม่ได้ทันที แต่ก็เป็นการเปลี่ยนไปโดยล�าดับ  

เพราะการเปลี่ยนทันทีนั้นเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้ ต้องค่อย ๆ ปฏิบัติขัดเกลาไป แต่อาศัยที่

ต้องให้รู้ คือรู้จักความรู้ความเห็นเดิมของตนเอง และรู้จักความรู้ความเห็นตามสัจจะ

ของพระพุทธเจ้า

จะกล่าวถึงความรู้ความเห็นตามสัจจะของพระพุทธเจ้า ในมรรคที่มีองค์แปด

ประการ ประการท่ีหน่ึงกคื็อ สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ประการทีส่อง สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ

สัมมาทฏิฐ ิ ความเห็นชอบ

สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นก็คือ:

ทุกฺเข ญาณํ ความหยั่งรู้ในทุกข์

ทุกฺขสมุทเย ญาณํ ความาหยั่งรู้ในสมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์

ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ ความหยั่งรู้ในทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

ทกุขฺนิโรธคามนิยิา ปฏปิทาย ญาณ ํความหยัง่รูใ้นปฏปิทา คอืข้อปฏบิตัทิีใ่ห้

ถึงความดับทุกข์ ข้อสี่น้ีเรียกสั้นว่ารู้ในมรรค คือทาง ก็คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์นั่นแหละ
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ความหยั่งรู้ในทุกข์ อะไรเป็นทุกข์ ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายไว้ว่า

ความเกิดเป็นทุกข์

ความแก่เป็นทุกข์

ความตายเป็นทุกข์

โสกะ ความโศกแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่าครวญ ทุกขะ ความไม่สบายกาย 

โทมนัส ความไม่สบายใจ อุปายาส ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์

ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง เป็นทุกข์

กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เป็นทุกข์ ดังนี้

ทุกฺเข ญาณํ หยั่งรู้ในทุกข์ ก็คือหยั่งรู้ในทุกข์ทั้งหลาย ตามที่ตรัสอธิบายไว้นี้ 

แต่ที่เรียกว่าเป็นความหยั่งรู้นั้น จะต้องเป็นความรู้ที่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจน ในอาการที่

เป็นทุกข์เหล่าน้ี และความเห็นดังกล่าวนี้ก็ต้องเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

เก็บรวมเข้ามาโดยย่อ ว่าทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา คือเป็น

ความรู้ความเห็นในความเกิดดับของส่ิงท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ สิ่งอะไรท่ีปรากฏทางตา 

คือเห็นรูปอะไรทางตา ก็หย่ังรู้ขึ้นทันทีว่า รูปที่ตาเห็นเป็นสิ่งที่เกิดดับ รูปเกิดรูปดับ 

เสยีงเป็นต้นกเ็ช่นเดยีวกนั เกดิความรูข้ึ้นทนัทว่ีาเสยีงเกดิดบั กลิน่เกดิดบั รสเกดิดบั 

สิง่ทีก่ายถูกต้องเกดิดบั เร่ืองทีผ่ดุขึน้ทางใจทัง้หลายกเ็กิดดับ การปฏบิตัหิดัให้มองเหน็

ทุกข์ดังกล่าว แต่ละข้อตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน และเก็บความสรุปเข้ามา  

เป็นทุก ๆ สิ่งที่ประสบพบผ่าน ดังเช่นรูปเสียงเป็นต้นนั้น รวมเป็นความเกิดดับ ดังนี้

เป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์

ความหยั่งรู้ในสมุทัย สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็คือ

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจเป็นกามตัณหา ใจดิ้นรนอยากไปใน

กาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ก็มี
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เป็นภวตณัหา ใจด้ินรนทะยานอยากไปในภพ คอืความเป็นน่ันเป็นนีต่่าง ๆ กม็ี

เป็นวภิวตณัหา ใจดิน้รนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนัน่เป็นนี ่คอืต้องการ

ให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมด ดั่งนี้ก็มี

ดัง่นัน้ ใจท่ีดิน้รนอยากไปต่าง ๆ นีแ้หละเป็นตวัตณัหา ซึง่เป็นสมทุยั เหตใุห้

เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น ก็ปฏิบัติหัดจับตัวตัณหาในใจที่บังเกิดขึ้น พล่านไปในอารมณ์

ทั้งหลาย มีรูปารมณ์ เป็นต้น ว่านี่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ หัดจับตัวตัณหาในใจ

ของตัวเอง ให้รู้ว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ ดั่งนี้ เป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้หยั่งรู้ในสมุทัย

ความหยั่งรู้ในทุกขนิโรธ นิโรธ คือ ความดับทุกข์นั้น คืออะไร ก็คือความดับ

ตณัหาได้สิน้เชิง เม่ือดับตณัหาได้ ทุกข์กย่็อมดับไป เพราะฉะนัน้ กฝึ็กหดัปฏบิตัจิบัตวั 

นิโรธ คอืความดบัดังกล่าว แต่ว่านโิรธ คอืความดบัดงักล่าวน้ัน บางทตีณัหาทีบั่งเกดิขึน้ 

ทุกข์ที่บังเกิดขึ้น ครอบง�าใจ ดับหายไปเอง ตามกาลเวลา ดังนี้ก็เป็นนิโรธ อย่างหนึ่ง

อกีอย่างหนึง่ ดบัเพราะมรรคในอรยิสจัจ์ ๔ ในทีนี่ ้หมายถงึดบัเพราะการปฏบิตัมิรรค

ในอรยิสจัจ์ ๔ เพราะว่าดบัด้วยกาลเวลานัน้ ไม่ต้องอาศัยการปฏบัิตอิะไร และกไ็ม่ได้

ดับไปหมด เป็นการดับชนิดตกตะกอน คือยังตกตะกอนเก็บอยู่เป็นตัณหานุสัย  

ในจิตใจส่วนลึก ซึ่งจะพลุ่งโผล่ขึ้นมาอีก ในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบ

ความหยัง่รูใ้นปฏิปทา คอื ข้อปฏิบติัให้ถงึความดับทุกข์ การดบัด้วยมรรคนัน้ 

เป็นการดับชนิดที่ขุดรากตะกอน คือตัณหานุสัยในจิตใจ เพราะฉะนั้น เมื่อพบนิโรธ

คือ ความดับเพราะมรรค ก็ให้ท�าความหยั่งรู้ว่าความดับนั้น คือดับที่ใจ มีอาการเป็น

ความเยน็ความสงบดงันี ้ทุกข์ท้ังปวงดบัสงบไปหมดสิน้ ส่วนความดบัตามกาลเวลานัน้ 

หัดจับพิจารณาโดยเปรียบเทียบได้ว่าในกิเลส ว่าในเวลาท่ีความอยากและความทุกข ์

ครอบง�าใจ ใจเดือดร้อน อย่างนี้ ๆ แต่ว่าในเวลาที่กิเลสสงบ ทุกข์สงบ ใจมีความเย็น 

ความสงบ ดังนี้ เพราะฉะนั้น แม้เป็นความดับตามกาลเวลา ก็ยังเป็นผลดีอยู่นั่นเอง 

เมื่อเป็นความดับด้วยมรรค ก็จะยิ่งเป็นความดับท่ีสนิทและเป็นผลดีย่ิงขึ้น พิจารณา

ดังน้ีเพ่ือเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความปฏิบัติ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น 

ก็คือ มรรคมีองค์แปด ดังที่ก�าลังกล่าวอยู่ในบัดนี้ ก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
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สัมมาสังกัปปะ ความด�ารชิอบ

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ เป็นมรรคข้อ ๒ และก็ยังมีอีก ๖ ข้อ แต่ละ

ข้อก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท้ังน้ัน ท�าความหยั่งรู้ในความดับ ในทางปฏิบัติ 

หรือในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คือ ลงมือปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดนี้ ดังที ่

เริม่ใช้ปัญญา พจิารณา ในทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ 

ตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน ดังนี้เป็นการฝึกหัดปฏิบัติ ในสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบ และเมือ่มคีวามเหน็ชอบดังกล่าว ความด�าร ิคอืความคดิหรอืความตรกึ

ตรองต่าง ๆ ก็จะเป็น

เนกขัมมสังกัปปะ ความด�าริในทางออก ออกจากความพัวพัน ความติดอยู่

ในบ่วงมารท้ังหลาย คือรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ

อัพยาปาทสังกัปปะ ความด�าริในทางไม่พยาบาทมุ่งร้าย

อวิหึสาสังกัปปะ ความด�าริในทางไม่เบียดเบียนใคร

กล่าวสัน้เข้ามา เม่ือไม่มีความเหน็ชอบคอืยงัไม่เหน็ในทกุข์เป็นต้น ความด�าริ

ก็ย่อมเป็นความด�าริที่ติดข้องพัวพันอยู่ในทุกข์ ด�าริในทางพยาบาทปองร้ายอยู่ในทุกข์ 

ด�าริในทางเบียดเบียนทุกข์ เพราะอะไร ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ย่อมรวมอยู่

ในสิ่งที่ต้องเกิด แก่ ตาย ทั้งนั้น ต้องรวมอยู่ในขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ตนเองกล่าวคือขันธ์ ๕ ของตนเองก็ต้อง เกิด แก่ ตาย บุคคลอื่น สัตว์อื่น

ก็เกิด แก่ ตาย สิ่งทั้งหลายที่เป็นวัตถุ เมื่อได้มาเป็นสัมปโยค ก็จะต้องพลัดพราก 

เป็นวิปโยค การได้มานั้น เท่ากับเป็นเบื้องต้น หรือการเริ่มของการพลัดพราก  

เหมอืนอย่างชวีตินีไ้ด้มาด้วยการเกดิ และเมือ่เกดิกช็ือ่ว่าเป็นการเร่ิมต้นการพลดัพราก 

เพราะชีวิตนี้จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ความดับหรือความตายทุกขณะ การได้มาจึงเป็น 

การเริ่มต้นของการพลัดพรากนั่นเอง เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่ต้องเกิดต้องดับดังนี้ 

จึงชื่อว่าเป็นทุกข์ ความติดข้องพัวพันอยู่ด้วยอ�านาจของกามกิเลส ก็ติดข้องพัวพันอยู่

ในสิ่งที่เป็นทุกข์ คือสิ่งท่ีเกิดดับดังนี้แหละ จะปองร้ายอะไรใคร บุคคลและสัตว์ที่ 
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ปองร้ายนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ คือ เป็นทุกข์นั่นแหละ จะเบียดเบียนบุคคลและสัตว์

อะไร บคุคลและสตัว์นัน้ ๆ กเ็ป็นสิง่ท่ีเกดิดับ รวมเข้าก็เป็นทกุข์นัน่แหละ จงึเป็นการ

ด�ารพิวัพนัอยูใ่นทุกข์ ปองร้ายอยู่ในทุกข์ เบยีดเบยีนอยูใ่นทกุข์ แต่เมือ่มคีวามเห็นชอบ 

ความด�าริก็จะด�าริในทางออกจากทุกข์ ด�าริในทางไม่ปองร้ายผู้อื่น ด�าริในทางไม่

เบียดเบียนผู้อื่น

เพราะฉะนัน้ กฝึ็กหดัปฏบัิตคิวามด�าริในใจของตนเอง คอืดูความคดิในใจของ

ตนเอง และก็ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เป็น เนกขัมมสังกัปปะ ด�าริในทางออก อัพยาปาท-

สังกัปปะ ด�าริในทางไม่ปองร้าย อวิหึสาสังกัปปะ ด�าริในทางไม่เบียดเบียด ดังน้ี  

เป็นการฝึกหดัปฏบิตัทิ�าปัญญาอนัเรยีกว่า ปฏบิตัใินสมัมาทฏิฐ ิและในสมัมาสงักปัปะ



ครั้งที่ ๒๘
การฟังธรรมน�าไปสู่สัมมาทฏิฐิ

การส่งจติไปในกระแสธรรมนี ้กค็อืการส่งจติไปสู่ธรรมทีก่�าลังแสดง กล่าวคอื

ส่งจิตไปฟังนั่นเอง ไม่ส่งจิตไปในที่อื่น การส่งจิตไปฟังนี้ชื่อว่าเป็นการส่งจิตให้ด�าเนิน

ไปในกระแสธรรมเป็นข้ันแรก และเม่ือส่งจิตไปฟัง ก็ย่อมจะได้ยินเสียงที่แสดงธรรม 

การได้ยินนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าหูกับเสียงมากระทบกัน แต่จะต้องมีจิตใจนี้รับฟังอยู่ด้วย  

เมื่อมีจิตใจรับฟังจึงจะได้ยิน ถ้าหากว่าจิตใจไม่รับฟัง เพราะส่งจิตไปคิดเสียเรื่องอ่ืน 

การได้ยนิกไ็ม่บังเกดิขึน้ กเ็หมือนอย่างหหูนวก หรอืเหมอืนอย่างไม่มเีสียงมากระทบหู 

ฉะนั้น การส่งจิตไปให้รับฟังด้วย จึงเป็นสิ่งส�าคัญประการแรก

เมือ่ฟัง ได้ยินเพราะส่งจิตไปรบัฟังธรรม ความรูใ้นธรรมทีฟั่งกย่็อมบังเกิดขึน้ 

ความรู้ดังกล่าวนี้แหละเป็นความรู้ที่เจาะแทงเข้าสู่สัจจะ คือ ความจริง เพราะธรรมที่

ฟังกช้ี็เข้ามาถงึสจัจะในตนเอง เมือ่เป็นเช่นนี ้ความรู้อนัเกิดจากการฟัง ได้ยิน จงึเจาะ

แทงเข้าไปสูส่จัจะดงักล่าว น้ีกเ็ป็นตวัปัญญา คอืความรูอ้ย่างหนึง่ เรยีกว่า เป็นปัญญา 

ก็เพราะเป็นความรู้ตามที่เป็นจริง คือตามท่ีเป็นไปอย่างไร ธรรมท่ีแสดงอบรมตาม 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน้ ประมวลกล่าวได้ว่า ล้วนแต่ชีเ้ข้ามาถงึ ทกุขสัจจะ สมทุยั

สัจจะ นิโรธสัจจะ มรรคสัจจะ ดังกล่าวแล้ว

เพราะฉะนั้น ความรู้ธรรมก็ย่อมเป็นความรู้ในสัจจะทั้ง ๔ นี้ น้อยหรือมาก

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความรู้ดั่งนี้เอง ก็เป็นเครื่องท�าความเห็นให้ตรงต่อสัจจะขึ้นโดยล�าดับ
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ความรู้ความเห็นที่เป็นพื้นเพของสามัญชนนั้น ย่อมรู้เห็นผิดไปจากสัจจะ  

เฉไปจากสจัจะ ไม่ตรงต่อสจัจะ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้ปัญญาดงักล่าว

ขึ้นโดยล�าดับ ก็ย่อมจะแก้ความรู้ความเห็นที่ผิดนั้นให้กลับถูก ที่เฉไฉให้กลับตรงต่อ

สจัจะตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนข้ึนโดยล�าดับ ฉะนัน้ การฟังธรรมให้ได้ยนิ ด้วยการ

ส่งจิตไปในกระแสธรรมดังกล่าว จึงเป็นจิตที่ดีที่ชอบ ย่อมจะเปลี่ยนความรู้ความเห็น

ของตนไปสู่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบดังกล่าวแล้วขึ้นโดยล�าดับ

สัมมาทฏิฐนิ�าไปสู่สัมมาสังกัปปะ

เมื่อมีความรู้ ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น ความด�าริคือความ คิด นึก 

ตรึกตรองทั้งหลาย ก็ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบขึ้นตามกันไปคือ

จะเป็นความด�าริในทางออกจากเครื่องพัวพันในทุกข์

จะเป็นความด�าริในทางไม่ปองร้ายในทุกข์

จะเป็นความด�าริในทางไม่เบียดเบียนทุกข์

อนัหมายถงึว่า ไม่ปองร้าย ไม่เบยีดเบยีนร่างกาย ชวิีต ทรพัย์สมบติัของใคร ๆ 

เพราะว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นทุกข์ท้ังนัน้ เพราะต้องแก่ ต้องตายทัง้นัน้ ไม่ต้องไปเบยีดเบยีน 

กจ็ะต้องแก่ต้องตายไปเอง และความปองร้ายความเบยีดเบยีนนัน้กเ็ป็นอกุศล เป็นเหตุ

ก่อทกุข์ข้ึนอกีส่วนหนึง่ บุคคลทุก ๆ คนต้องแบกทกุข์กนัอยูเ่ตม็เพยีบแล้ว ทัง้สภาวทกุข์ 

ทุกข์ตามสภาพ ทั้งทุกข์ที่เกิดจากกิเลส เมื่อมาปองร้าย มาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

ก็เป็นการสร้างกรรม ก่อทุกข์เพิ่มขึ้นอีก และทุกข์ที่ก่อให้คนอื่นนั้น ก็ย่อมจะสะท้อน

กลับมาเป็นทุกข์แก่ตน ซึ่งเป็นผู้ก่อกรรม ปองร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย ฉะนั้น  

เมื่อปองร้ายเบียดเบียนเขา ก็เท่ากับปองร้ายเบียดเบียนตนเองนั่นเอง ฉะน้ัน ผู้ที่มี

สมัมาทฏิฐิ คือ ความเหน็ชอบ จงึไม่ด�าร ิคือ คดินกึ ตรกึตรอง ในทางพวัพนัอยูก่บัทกุข์ 

และในทางพยาบาทปองร้ายเบียดเบียนดังกล่าว แต่จะด�าริ คือ คิดนึก ตรึกตรองใน

ทางออกจากทุกข์ ในทางไม่พยาบาทปองร้าย เบียดเบียนด้วยประการทั้งปวง ดังนี้  

เป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชวีะ

เมื่อมีความด�าริชอบอยู่ดั่งน้ี ดังที่ได้กล่าวแล้ว กรรมท่ีแสดงออกทางกาย  

ทางวาจา ตลอดจนถึงท่ีเป็นมโนกรรม กรรมทางใจเอง ก็ย่อมจะเป็นกายกรรมที่ 

เป็นกศุล วจีกรรมทีเ่ป็นกศุล มโนกรรมท่ีเป็นกศุล อาชพีกย่็อมจะเป็นอาชพีทีเ่ป็นกศุล 

เพราะว่ากรรมทั้งหลายย่อมมาจากเจตนา คือความจงใจ และเจตนาคือความจงใจนั้น

กม็าจากความด�าริ คือความคิดนึก ตรึกตรอง อนัเน่ืองมาจากความรู ้ความเหน็นัน้เอง 

เพราะฉะนั้น เม่ือมีความรู้ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิ อันท�าให้มีความด�าริชอบ  

เป็นสมัมาสงักปัปะ กย่็อมจะส่งต่อไปถงึกรรมต่าง ๆ ทีแ่สดงออก ท�าให้เป็น สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ

เพือ่ท่ีจะช้ีให้ชดั ท่านจึงแสดงไว้ว่า สมัมาวาจา เจรจาชอบนัน้กคื็อ เวรมณ ีได้แก่

ความเว้นจากพูดเท็จ

ความเว้นจากพูดส่อเสียด

ความเว้นจากพูดค�าหยาบ

ความเว้นจากพูดส�าราก หรือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

สัมมากัมมันตะ การงานชอบนั้นก็คือ เวรมณี

ความเว้นจากฆ่าเขา

ความเว้นจากการลักของเขา

ความเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม หรือจากพรหมจริยกิจ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบนั้น ก็คือละมิจฉาอาชีวะ อาชีพที่ผิด ประกอบ 

สัมมาอาชีวะ อาชีพที่ชอบ

สมัมาวาจา สมัมากมัมันตะ ท่านยกเอาเวรมณ ีคือความเว้นนัน้ กพ็งึเข้าใจว่า 

เมื่อมีเวรมณี คือความงดเว้นอยู่ในใจ ก็ย่อมเป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะขึ้น คือ 

แม้จะไม่พูดอะไร จะไม่ท�าอะไร ก็เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ดังเช่นผู้ที่ม ี
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ความเห็นชอบ มีความด�าริชอบดังกล่าวแล้ว ย่อมมีเวรมณีขึ้นตามกัน เพราะเมื่อมี

ความเห็นชอบมีความด�าริชอบอยู่ ก็ย่อมไม่มีความคิดที่จะก่อเจตนาเพื่อที่จะพูดเพื่อ 

ที่จะท�าในทางผิดในทางชั่วทั้งหลาย แต่จะมีความสงบวาจา สงบกาย เมื่อจะพูดอะไร

ไปกพ็ดูวาจาท่ีด ีเม่ือจะท�าอะไรกท็�าสิง่ท่ีดเีป็นไปเพือ่เกือ้กลูดงันี ้จงึบังเกดิเป็นเวรมณี 

คือความเว้นขึ้น แม้โดยท่ีไม่ได้คิดจะเว้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะนั่งนิ่งอยู่เฉย ๆ  

ก็ชื่อว่ามีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และแม้จะพูดอะไรจะท�าอะไรออกไป ก็ย่อม

แสดงออกเป็นสมัมาวาจา หรอืกศุลวาจา สมัมากมัมันตะ หรอืกศุลกัมมันตะ โดยแท้ 

ส่วนอาชีพนั้น ทุก ๆ คนจ�าจะต้องอาศัยปัจจัย ๔ ส�าหรับด�ารงชีวิตอยู่ทุกวัน  เพราะ

ฉะน้ัน จึงจะอยูเ่ฉย ๆ ไม่ได้ จะต้องประกอบอาชพีอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ให้ได้ปัจจัย

ทั้ง ๔ มาทะนุบ�ารุงร่างกาย ชีวิต ผู้ที่มีความเห็นชอบ ความด�าริชอบ ก็ย่อมจะเว้น 

ย่อมจะละมิจฉาชีพต่างๆประกอบแต่สัมมาอาชีวะ คือเล้ียงชีวิตโดยชอบ โดยหมาย

ถึงว่าแสวงหาปัจจัย ๔ ในทางทีชอบและเมื่อได้มา ก็พิจารณาบริโภคใช้สอยในทาง

ทะนุบ�ารุงรักษาร่างกายและชีวิตไว้เพื่อประพฤติสิ่งที่ดีที่ชอบทั้งหลาย แต่ไม่ใช่บริโภค

เพื่อเพิ่มตัณหา หรือเพิ่มกิเลส ดังนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

มรรคดงัทีไ่ด้กล่าวมาน้ี ย่อมเป็นข้อทีถึ่งปฏบัิตอิยู่ด้วยกนัทุก ๆ คน เพราะฉะนัน้ 

ก็ให้หมั่นพิจารณาดูมรรคที่ตนเอง และตั้งใจปฏิบัติท�ามรรคให้ดีขึ้นอยู่ทุก ๆ วัน ดังนี้ 

ก็ย่อมจะชื่อว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติขยับใกล้นิพพานเข้าไปโดยล�าดับ



ครั้งที่ ๒๙
ใจมักไปตามกระแสโลก

จิตใจนี้มีอารมณ์ คือเรื่องต่าง ๆ ที่คิดนึกอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ผ่านเข้า

มาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจเอง เรื่องเหล่านี้บางอย่างก็

ท�าใจให้ยนิด ีพอใจ รกัใคร่ บางอย่างกท็�าใจให้หงดุหงดิ ขดัเคอืง โกรธแค้น บางอย่าง

กท็�าใจให้ง่วงเหงา บางอย่างกท็�าใจให้ฟุ้งซ่าน บางอย่างกท็�าใจให้ลังเล สงสัย ไม่แน่นอน 

อาการของใจดงักล่าวนีเ้รยีกว่า นวิรณ์ แปลว่า เครือ่งกัน้ คอืกัน้จติไว้ไม่ให้เกดิปัญญา 

รู้แจ้ง เห็นจริง กั้นจิตไว้มิให้สงบตั้งมั่น รวมความว่า กั้นจิตไว้ไม่ให้ด�าเนินไปในทางดี 

แต่ว่ากลับส่งให้ด�าเนินไปในทางต�่าทรามต่าง ๆ และจิตใจท่ีประกอบด้วยความยินดี 

พอใจ รักใคร่ ในอารมณ์บางอย่าง หงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น ในอารมณ์บางอย่าง 

เป็นต้น ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นจิตใจที่ด�าเนินไปในกระแสของตัณหา หรือในกระแส 

ของโลก เพราะค�าว่าโลก กห็มายถงึอารมณ์อนัเป็นทีต้ั่งของกเิลสทัง้หลาย และบรรดา

กิเลสทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเกาะอารมณ์นั้นเอง

เมือ่จติใจด�าเนนิไปในกระแสโลก หรอืในกระแสตณัหาดัง่นี ้กเ็ป็นอนัหันหลงั

ให้กระแสของธรรม เพราะกระแสของธรรมนัน้ด�าเนนิไปตรงกนัข้าม เหมือนอย่างแม่น�า้

สองสายขนานกัน แต่ว่าไหลกลับกันไปคนละทาง สายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันตก  

อีกสายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออก ได้ยินว่ามีกล่าวถึงเรื่องแม่น�้าที่ไหลขนานกัน  

แต่ว่ากลับกันคนละข้างดังนี้  ในเรื่องพระศรีอารย์ว่า ในสมัยพระศรีอารย์ จะมีแม่น�้า

เช่นน้ี แต่เรือ่งพระศรอีารย์นัน้ยกไว้ กล่าวเฉพาะในปัจจบุนั คือในสมยัของพระพทุธเจ้า 
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คือพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนี้แหละ แม่น�้าดังกล่าวนี้ก็มีอยู่ในใจของทุก ๆ คน

แล้วทัง้สองสาย กระแสโลกสายหน่ึง กระแสธรรมอีกสายหนึง่ ทีไ่หลขนานกนัอยู่ในใจ 

แต่ว่าไหลไปคนละทาง ตรงกันข้ามดังกล่าวแล้ว 

กระแสโลกที่แรงให้เกดิอกุศลกรรมบถ

พิจารณาดูให้ดีก็จะพึงเห็นได้ ในขณะที่จิตใจนี้ไหลไปตามกระแสโลก คือ

อารมณ์และกิเลสดังกล่าว อารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องต่าง ๆ ที่ผูกพันอยู่ในใจ กิเลส  

นัน้บางทกีเ็ป็นความยนิด ีรกัใคร่ พอใจ บางทกีเ็ป็นความหงดุหงดิ ขดัเคอืง โกรธแค้น 

บางทีก็เป็นความหลงต่าง ๆ ที่มีอาการเป็นความง่วงเหงา ฟุ้งซ่าน ลังเล สงสัย และ

บางทีก็ไหลอยู่แต่ในใจเท่านั้น แต่ว่าบางทีเมื่อเป็นโอฆะ คือเป็นห้วงน�้า หมายถึงว่า 

บังเกิดข้ึนรุนแรง เป็นคลื่นลมอย่างแรงขึ้นในใจ ก็ไหลออกนอกใจมาปรากฏทาง 

กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร เป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทางอกุศลต่าง ๆ 

เช่น ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤตผิดิประเพณใีนทางกามบ้าง นีเ้ป็นกายกรรม 

พดูเทจ็บ้าง พดูส่อเสยีดบ้าง พดูค�าหยาบบ้าง พดูเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง นีเ้ป็นวจกีรรม 

โลภเพ่งเลง็ทรพัย์ของเขา เพือ่มาเป็นของตนบ้าง พยาบาทปองร้ายเขาบ้าง เหน็ผดิจาก

คลองธรรม เช่นเห็นว่า ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว บุญบาปไม่มี ดังนี้เป็นต้น นี้เป็น

มโนกรรม อันเรียกว่า อกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศล อกุศลกรรมทั้งปวง

เหล่านี ้กเ็กดิขึน้จากกระแสในใจน้ีแหละท่ีรนุแรง มคีล่ืนลมรนุแรง จนถึงไหลบ่าออกไป 

จิตใจที่ด�าเนินไปดังนี้ เรียกว่าด�าเนินไปในกระแสโลกโดยแท้ หรือกระแสของกิเลส 

กระแสของตัณหา ก็เรียกได้

ต้นของกระแสโลก-กระแสธรรม

แต่ว่าการท่ีคนเราไม่ได้ด�าเนินไปอย่างนี้โดยส่วนเดียว ก็เพราะในจิตใจยังมี

กระแสธรรมอยู่อีกกระแสหนึ่ง ซึ่งเป็นกระแสที่ไหลทวนกระแสโลกอันขนานกันอยู่  

คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ท่านแสดงว่าเกิดขึ้นมาด้วยผลของกุศลกรรม ก็แปลว่า 
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ทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ จะต้องมีกุศลกรรมอยู่ในตัวเพียงพอ ที่จะให้เกิดมา 

เป็นมนุษย์ทุกคน แปลว่ามีพื้นดีกันมาแล้ว จะนับถือพระพุทธศาสนา หรือไม่นับถือ 

พระพุทธศาสนาก็ตาม จะเกิดในตระกูลสูงต�่าอย่างไรก็ตาม มั่งมีหรือยากจนอย่างไร

ก็ตาม ก็เกิดมาด้วยผลของกุศล ส่วนความเป็นไปต่าง ๆ กันนั้น ก็เพราะมีกรรม 

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรรมอุปถัมภ์หรือตัดรอน ประกอบเข้ามาอีก เพราะฉะนั้น ทุกคน  

จึงมีต้นของกระแสธรรมอยู่ในใจด้วยกัน เช่นเดียวกับมีต้นของกระแสโลก ต้นของ

กระแสโลกน้ันก็ได้แก่ อาสวอนุสัย คือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตส่วนลึก  

เรยีกว่าประจ�าสันดาน ซ่ึงท�าให้เป็นสันดานฝ่ายชัว่ ต้นของกระแสธรรม นัน้กค็อื บารมี 

คือความดีต่าง ๆ ที่ได้กระท�า เก็บอบรมส่ังสมกันมา เรียกว่าเป็นสันดานฝ่ายดี  

ทัง้สองน้ีเป็นต้นแห่งความดี ความชัว่ของทุก ๆ คน และกเ็ป็นต้นของกระแสโลกกระแส

ธรรมดังกล่าวแล้ว

กระแสธรรมน�าให้เกดิกุศลกรรมบถ

เพราะฉะน้ัน จิตใจของทุกๆคนจึงไม่ด�าเนินไปตามกระแสโลกอย่างเดียว  

แต่ยงัด�าเนนิทวนมาตามกระแสธรรมอีกด้วย กค็อือารมณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวแล้วนัน่แหละ 

แต่ว่ามีธรรมบังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

เรือ่งราวทัง้หลายท่ีประสบพบผ่าน ทางตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ นีแ่หละ  แต่ว่าท�าให้

บังเกิดธรรมเป็นต้นว่า ทาน ศีล ภาวนา หรือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือ

คุณงามความดีอย่างอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกล่าวเข้ามาก็คือ น�าให้เกิดศีล สมาธิ 

ปัญญา น�าให้ละความชั่ว ท�าความดี ให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ผ่องใส นี้เป็น 

กระแสธรรม กระแสธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจนี้ เมื่อแรงขึ้นก็ไหลออกไปทาง กายทวาร 

วจีทวาร มโนทวาร เช่นเดียวกัน แต่ว่าก่อให้เกิด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  

อนัเป็นฝ่ายกศุล คือให้เป็น เวรมณี ความงดเว้นจากฆ่าเขาบ้าง เว้นจากลกัของเขาบ้าง 

เว้นจากประพฤตผิดิประเพณใีนทางกามบ้าง โดยท่ีมีจิตประกอบด้วย เมตตา ปรารถนาสุข 

ประพฤติเกื้อกูล ประกอบตนอยู่ในสัมมาอาชีวะ ยินดีอยู ่ในคู ่ครองของตนด่ังนี้  

กเ็ป็นกายกรรมฝ่ายกศุล ทางวาจาเล่า กเ็ว้นจากพดูเทจ็ พดูแต่ค�าจรงิทีเ่ป็นประโยชน์
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ที่สมควรจะพูด เว้นจากพูดส่อเสียด พูดค�าที่ประสานสามัคคี เว้นจากพูดค�าหยาบ  

พูดค�าทีไ่พเราะอ่อนหวานท�าจติใจให้ยนิด ีเว้นจากความโลภเพ่งเลง็สมบตัขิองผูอ้ืน่ แต่

มีความสันโดษพอใจอยู่ในสมบัติของตน เว้นจากพยาบาทปองร้ายเขา แต่มีจิตในไม่

พยาบาทปองร้ายใคร และมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าท�าบุญได้บุญ 

ท�าบาปได้บาป บุญบาปมีดังนี้เป็นต้น นี่ก็เป็น กุศลกรรมบถ ที่บังเกิดขึ้นจากต้นเดิม

คือ บารมี ส่วนหนึ่ง  และเกิดจาก เสวนา คือการคบหา อีกอย่างหนึ่ง แม้ในฝ่ายชั่ว

ก็เช่นเดียวกัน ก็เกิดจากต้นเดิม คือ อาสวกิเลส ส่วนหนึ่ง เกิดจาก เสวนา คือ  

การคบหาอกีส่วนหนึง่ เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดง

มงคลเริม่ด้วยเสวนาคือ การคบหา โดยท่ีสัง่สอนให้ไม่เสวนาคบหาคนพาล แต่ให้เสวนา

คบหาบณัฑติ และให้บชูาบคุคลทีค่วรบูชา และได้มบีาลแีสดงไว้ในทีอ่ืน่อกีว่า พระพทุธเจ้า

คอืพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ได้ทรงเป็นมติรทีด่ขีองสตัวโลก ได้ทรงแสดงธรรม

สั่งสอนสัตวโลก ให้พ้นจากความทุกข์จนถึงสังสารทุกข์ คือให้พ้นจาก แก่ เจ็บ ตาย 

เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลมาเสวนาคบหาพระพุทธเจ้า เป็นกัลยาณมิตร คือเป็นมิตรที่

ดีงาม และปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ก็ย่อมน�าตนให้พ้นจาก

ทุกข์ได้ ธรรมที่เป็นเครื่องพ้นจากทุกข์นั้นได้ตรัสว่า เป็นทรัพย์ของตน ของทุก ๆ คน 

ดังที่ตรัสไว้ในเอสุการีสูตร ว่าพระองค์ตรัสอริยโลกุตรธรรม ว่าเป็นทรัพย์ของตน  

ของทกุ ๆ คน ดงันี ้เพราะฉะนัน้ ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย จงึชือ่ว่าได้เสวนา

กบับณัฑติ ตัง้ต้น แต่พระพทุธเจ้า คอืพระบรมศาสดา ได้สดบัค�าสัง่สอนของพระองค์ 

ที่ชี้ให้รู้จักกระแสโลก กระแสธรรมตามเป็นจริง

สัมมาวายามะ

เมื่อทราบว่ากระแสโลกหรือกระแสของกิเลส กระแสของตัณหานั้น น�าไปสู่

ทุกข์ทั้งปวง ไม่ใช่น�าไปสู่ทุกข์อย่างเดียว น�าไปสู่อกุศลกรรมทั้งปวงด้วย ส่วนกระแส

ธรรมน้ันน�าไปสู่ความส้ินทุกข์ ความดับทุกข์ น�าไปสู่กุศลกรรมท้ังหลายดั่งนี้แล้ว  

กต้็องมวีริยิะ คอืความเพยีร ปฏบิตัติามพระธรรมค�าส่ังสอน เพราะว่าพระพทุธเจ้านัน้



245แนวปฏิบัติทางจิต

ทรงเป็นเพียงผู้บอกดั่งที่ตรัสไว้ว่า พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก ท่านทั้งหลาย 

ต้องปฏบิตัด้ิวยตนเอง ฉะน้ัน จงึต้องมวีริิยะ คอืความเพยีร อนัเรยีกว่า สัมมาวายามะ 

ความเพียรชอบ อันจัดเป็นองค์มรรคประการหนึ่ง ซึ่งกล่าวโดยย่อก็คือ

เพียรเพื่อจะยังอกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

เพียรเพื่อจะยังกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

เพียรรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ด�ารงอยู่ และให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้น

ความเพยีรดงักล่าวนีเ้ป็นความเพยีรชอบ และท่ีเรยีกว่าเพยีรนัน้ก็คือ ทํา ฉันทะ 

ความพอใจให้บังเกดิขึน้ คือพอใจท่ีจะกระท�าการละอกศุล พอใจทีจ่ะกระท�าการอบรม

กุศลให้บังเกิดขึ้น เริ่มความเพียร คือมิใช่แต่พอใจเท่านั้น เริ่มละและเริ่มกระท�าด้วย 

ประคองความเพียร ให้ด�าเนินไปให้สม�่าเสมอ รักษาจิต ให้เข้มแข็งแกล้วกล้าไม่ให้

อ่อนแอย่อท้อ ตัง้ความเพยีรขึน้ไว้ให้เป็นประธาน กล่าวคอืให้ถือว่า การละอกศุล การ

ท�ากุศลนั้นต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องเป็นหัวหน้า ไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาเป็นที่หนึ่ง มาเป็นหัวหน้า 

เมือ่ตัง้ความเพยีรขึน้ดงันี ้กช็ือ่ว่าได้ปฏบัิตใินสมัมาวายามะ คอืความเพยีรชอบ สตปัิฏฐาน 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็เป็นทางปฏิบัติส่งจิต และการปฏิบัติไปในกระแสธรรม

นัน้เอง ตัง้ต้นแต่อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก เพราะฉะนัน้ เม่ือฟังสวดแล้ว 

ในขณะที่น่ังท�าความสงบ จะพิจารณาธรรมตามที่แสดงทบทวน หรือว่าจะพิจารณา

ธรรมข้ออื่น เป็นทางปฏิบัติก็ตาม ก็ย่อมท�าได้ หรือจะท�าสมาธิรวมใจเข้ามาก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก ต้ังใจไว้ที่ปลายจมูก ให้รู้ลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออก 

กใ็ห้รู ้ยาวกใ็ห้รู ้สัน้กใ็ห้รู ้ให้รูก้ายใจนีท้ัง้หมดไม่ให้ไปรูใ้นทีอ่ืน่ แต่ว่าให้รูอ้ย่างปล่อยวาง 

คือสักแต่ว่ารู้ ไม่ยึดถือ และเมื่อใจรวมเข้ามาภายในดังนี้ มีสติรักษาอยู่ไม่ให้ฟุ้งซ่าน

ออกไป ก็ย่อมจะได้สมาธิ

๑๗ เมษายน ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๓๐
ปฏเิวธธรรม

ความตั้งใจฟัง เป็นการอบรมจิตและปัญญาไปด้วยกัน เพราะท�าจิตให้สงบตั้ง

มั่นและท�าให้เกิดปัญญาคือความรู้ จิตและปัญญานี้จึงเป็นไปด้วยกัน ตั้งแต่เบื้องต้น

การปฏิบัติในบางข้ัน ก็มุ่งท�าจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียว ไม่ต้องการปัญญา 

ก็นับว่าเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแต่อย่างเดียว บางคราวก็มุ่งท�าปัญญาคือความรู้ใน

ธรรมด้วยการพิจารณาตามเหตุและผล ให้เกิดความรู้ความเห็นท่ีแจ่มแจ้งขึ้น ไม่ได ้

มุง่ทีจ่ะท�าให้จติสงบ การทีป่ฏบิตัแิยกกนัดังนี ้กเ็ป็นการปฏิบตัขิัน้ฝึกหดัเพือ่ทีจ่ะสร้าง

สมาธิข้ึน หรือเพ่ือท่ีจะสร้างความรูค้วามเหน็ท่ีแจ่มแจ้งขึน้ ยงัไม่เป็นข้ันสงูหรอืขัน้รูแ้จ้ง

แทงตลอดอนัเป็นตวั ปฏเิวธธรรม การปฏบิตัใินเบือ้งต้นของทกุ ๆ คนกม็กัจะเป็นไป

อยูด่งันี ้คอืมุ่งท�าสมาธอิย่างเดยีว หรอืไม่เช่นนัน้กม็ุง่ท�าปัญญาอย่างเดยีว เมือ่ต้องการ

ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นความรู้แจ้งแทงตลอด อันเป็นตัวปฏิเวธธรรม ก็จะต้องปฏิบัติ

ให้มีสมาธิเป็นภาคพื้นให้เพียงพอ คือให้จิตใจมีความสงบจริง ๆ จากกามและอกุศล

ธรรมทั้งหลาย โดยที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งก็ตั้งมั่นได้  

อันท�าให้จิตใจมีความสงบลงได้จริง ๆ เรียกว่ามีสมาธิเป็นบาทเป็นภาคพื้นที่เพียงพอ 

และก็อบรมท�าปัญญาต่อไป

ในการอบรมท�าปัญญานัน้กโ็ดยพจิารณา รปูธรรม นามธรรม ทีป่รากฏอยู่ใน

สมาธินั่นแหละ โดยจ�าแนกออกว่านี่เป็นรูป นี่เป็นเวทนา นี่เป็นสัญญา นี่เป็นสังขาร 
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นี่เป็นวิญญาณ แต่ละข้อทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับ ไม่ด�ารงอยู่คงท่ี บังคับให้เป็นไป 

ตามปรารถนามิได้ เพราะต้องเกิดดับอยู่ตลอดเวลา พิจารณาให้สัจจะข้อนี้คือ  

ความเกิดดับปรากฏขึ้นแก่ความรู้ดั่งนี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญา

สัมมาสต-ิสตคิู่กับปัญญา

แต่ว่าการปฏบิตัอิบรมจติและปัญญาดงัเช่นว่ามานี ้จะต้องอาศยัอปุการธรรม

ที่ส�าคัญข้อหนึ่งก็คือ สติ ที่แปลว่า ความระลึกได้ แต่ค�าแปลนี้ก็เป็นค�าแปลข้อหนึ่งที่

แปลที่ใช้กันอยู่เท่านั้น ความหมายของสติยังมีอีกคือ ความรู้ ความตื่น ซึ่งฟังดูก็จะ

คล้าย ๆ กบัปัญญา แต่ว่าต่างกนั ความระลกึได้หรอืความรู ้ความต่ืน ทีเ่ป็นตัวสตนิัน้ 

เป็น อนุสต ิความระลกึตาม เป็น อนปัุสสนา ความรูค้วามเหน็ตาม ส่วนความรูท้ีเ่ป็น

ตวัปัญญานัน้เป็น วปัิสสนา คือความรูแ้จ้งเหน็จรงิ แต่ว่าท้ังสตท้ัิงปัญญา ก็ต้องไปด้วยกนั 

ประกอบกันอยู่ เมื่อมีสติก็ย่อมมีปัญญา ขาดสติเสียจะเกิดปัญญาขึ้นมาหาได้ไม่  

สตจิงึเท่ากบัเป็นต้นทางของปัญญา เพราะฉะนัน้ ในหมวดธรรมทีส่�าคญั ท่านจงึใช้สติ

ตั้งเป็นชื่อ ดังเช่นสติปัฏฐาน ที่แปลว่าที่ตั้งสติหรือความปรากฏแห่งสติ และในหมวด

ธรรมหลาย ๆ ข้อท่ีเรียงกันไปโดยล�าดับ ก็เรียงสติไว้หน้าปัญญาอยู่เสมอ ดังจะพึง

เห็นได้ดังตัวอย่างในสิ่งหรือเรื่องท่ีรู้ ๆ ทั่ว ๆ ไป ก็ต้องนึกขึ้นมาได้ก่อนแล้วจึงรู้  

ถ้าไม่นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมา รู้ท่ีเป็นปัญญาในเร่ืองน้ันก็มีขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะ

ต้องมคีวามเกดิข้ึนแห่งสตอัินเรยีกว่า สตปุปฺาท ความเกดิขึน้แห่งสตใินเรือ่งนัน้ขึน้ก่อน 

ปัญญาในเรื่องนั้นจึงจะเกิดตามภายหลัง สตุปฺปาท ความเกิดขึ้นแห่งสติ จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญ ก็เมื่อลืมเสียแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ลืมนั้นได้อย่างไร จะต้องระลึกขึ้น

ได้เสยีก่อน เพราะฉะนัน้ ในการปฏบิตัธิรรมจึงต้องการสตินีแ่หละเป็นข้อส�าคญัเบือ้งต้น 

ก็ต้องท�าความระลึกความนึกคิดขึ้นมา ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการอบรมจิตและปัญญา 

อันเรื่องที่จะพึงนึกระลึกถึงดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้ว คือ ให้นึก

ระลกึถึง กาย เวทนา จติ และธรรม ซึง่ทัง้หมดนีก้ม็อียู่ในตวัของบุคคลทกุ ๆ คนแล้ว 

จะนึกระลึกถึงหรือไม่นึกระลึกถึง ทั้ง ๔ นี้ก็ยังมีอยู่
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กาย ก็คือกายอันนี้

เวทนา ก็คือ สุข ทุกข์ หรือภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข อันมีอยู่ที่กาย 

และใจอันนี้

จิต ก็คือจิตใจอันนี้ ที่บางคราวก็มี ราคะ โทสะ โมหะ บางคราวก็ปราศจาก 

ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

ธรรม ก็คือ เรื่องในจิต บางคราวก็เป็นอกุศล เช่น ตัวราคะ โทสะ โมหะ  

นั่นแหละ เป็นตัวอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต บางคราวก็เป็นกุศล เช่น ความสงบ 

ราคะ โทสะ โมหะ หรือความมีกุศลจิตคิดจะท�าทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น 

ในบางคราวก็เป็นธรรมกลาง ๆ ไม่จัดว่ากุศลหรืออกุศล

กาย เวทนา จิต ธรรม ของทุก ๆ คนย่อมมีอยู่ดังนี้ จะนึกระลึกถึงหรือ 

ไม่ระลึกถึง ก็คงมีอยู่ดังนี้นั่นแหละ แต่ว่าถ้าไม่นึกระลึกถึง กาย เวทนา จิต ธรรม  

ก็อาจด�าเนินไปในทางอกุศล ในทางน�าทุกข์โดยมาก แต่ถ้าท�าสติระลึกนึกถึง กาย 

เวทนา จิต ธรรม ก็จะด�าเนินไปในทางกุศล ในทางดับทุกข์โดยมาก ฉะนั้น การท�า

สตินึกระลึกถึงจึงเป็นการดีกว่า

วธิที�าสตริะลกึถงึ

วธิที�าสตนิกึระลกึถงึนัน้ เมือ่กล่าวอย่างง่าย ๆ กค็อื ตัง้จตินกึถึง กาย เวทนา 

จิต ธรรม ท่ีด�าเนินไปอยู่ในปัจจุบัน จะจับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ตามถนัด เพราะว่า  

กาย เวทนา จิต ธรรม ของแต่ละบุคคลนี้ มีลักษณะอาการที่จะก�าหนดเป็นอันมาก 

เช่นว่าจะจบักายขึน้มาก่อน จะจบักายส่วนไหน สมมตว่ิาจะจบัลม เพราะว่าลมหายใจ

นี้ก็เป็นกายส่วนหนึ่ง ก็ท�าสตินึกพึงลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก ตั้งจิตให้ก�าหนด

ไว้ที่ปลายจมูกนึกถึงลมหายใจออก และเมื่อนึกถึงก็ย่อมรู้ และเมื่อรู้ก็ย่อมตื่นอยู่  

ไม่ง่วงหงุบ หลับไหล ลืมเลือน นึกถึงอะไร ก็นึกถึงลมหายใจเข้าออก รู้อะไร ก็รู้ลม

หายใจเข้าออก ตื่นอยู่ในอะไร ก็ตื่นอยู่ในลมหายใจเข้าออก ไม่เลอะเลือน หลับไหล
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หลงลืม เพราะฉะนั้น ลักษณะที่นึก ลักษณะที่รู้ ลักษณะที่ตื่น อยู่ดังนี้ เป็นตัวสติ  

ถ้าไม่นึกกไ็ม่รู ้ไม่รูก้ไ็ม่ตืน่ อาการของสตเิหล่านีเ้นือ่งกนั นกึนัน้ตรงกนัข้ามกบัไม่นกึ 

รู้น้ันตรงกันข้ามกบัไม่รู ้ตืน่นัน้ตรงกนัข้ามกบัหลบัไหล ลมืเลอืน หลงลมื แต่ว่าอาการ

ที่นึก อาการที่รู้ อาการที่ตื่นดังนี้เป็นนึกตาม รู้ตาม ตื่นตาม ตามอะไร ก็คือตามลม

หายใจ อาการของลมหายใจเป็นอย่างไรก็นึกรู้ตื่นตามอาการเหล่านั้น เพียงเท่านั้น 

น้ีเป็นกาย และก็นึกรู้ตื่นในเวทนาที่เนื่องกับลมหายใจในจิตเองที่เนื่องกับลมหายใจ  

ในธรรมเองที่เนื่องกับลมหายใจ

กาย เวทนา จิต ธรรม ก็เนื่องกันไปหมด  และสติดั่งนี้จะน�าสมาธิให้บังเกิด

ขึน้ได้กต่็อเมือ่เวทนาต้องสนับสนุน จติใจกต้็องสนบัสนนุ ธรรมในจติใจกต้็องสนบัสนนุ

กายเองอนัหมายถึงกายทุก ๆ ส่วนกต้็องสนบัสนนุ ธรรมทีต้่องสนบัสนนุนัน้ โดยตรง

ก็คือลมหายใจต้องมาเป็นธรรมอยู่ในใจ มาเป็นธรรมารมณ์อยู่ในใจ ไม่ใช่ธรรมข้ออื่น

เข้ามาแทรกอยู่ในใจแล้วก็เป็นสมาธิไม่ได้ ต้องลมหายใจนั่นแหละมาเป็นธรรมารมณ์

อยู่ในใจแต่อย่างเดียว จึงจะเป็นสมาธิขึ้นได้ สติที่นึก ที่รู้ ที่ตื่น ในกาย เวทนา จิต 

ธรรมดังนี้จะปรากฏความเป็นไปเป็นต้นของกาย เวทนา จิต ธรรมชัดขึ้น ๆ คือกาย 

เวทนา จิต ธรรม ภายใน กาย เวทนา จิต ธรรมภายนอก  กาย เวทนา จิต ธรรม 

ทั้งภายในทั้งภายนอก ความเกิดข้ึนแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม ความดับแห่งกาย 

เวทนา จิต ธรรม ทั้งความเกิด ความดับแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม

วธิตีั้งสต ิ๒ อย่าง

วิธีที่จะตั้งสตินั้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง

อย่างท่ีหนึง่ ตัง้สตกิ�าหนดว่า กายมอียู่ เวทนามอียู ่จติมอียู ่ธรรมมอียู ่ดตูวั

ที่มีอยู่ของกาย เวทนา จิต ธรรมนี้ แต่ว่ามีอยู่ก็เพียงเป็นท่ีตั้งของสติเพียงเพื่อรู้  

ไม่ยึดถืออะไร ๆ คือว่า ตั้งสตินึกรู้ตื่นว่า กาย เวทนา จิต ธรรมมีอยู่ แต่ว่าไม่ยึด 

ท�าความรู้แต่เพียงว่ามีอยู่ ดังนี้เป็นไปในทางสมาธิโดยมาก
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อกีอย่างหนึง่ เมือ่มุง่นกึรูต้ืน่อยูใ่นความเป็นไปของกาย เวทนา จติ ธรรม คือ

เกิดดับ ย่อมเป็นไปในทางปัญญา เพราะเมื่อความเกิดดับของกาย เวทนา จิต ธรรม 

ปรากฏชดัขึน้นัน่แหละเป็นตวัสจัจะ และเม่ือตวัสัจจะนีป้รากฏแก่ความรู ้ความรูท้ีเ่ข้า

ถึงสัจจะนั้นเลื่อนขึ้นเป็นปัญญา ความรู้ที่เป็นอนุปัสสนาคือรู้ตาม เป็นตัวสติ คือตาม

กาย เวทนา จิต ธรรม แต่ความรู้ที่เข้าถึงสัจจะอันเป็นตัวความจริง คือตัวเกิดดับนี่

แหละเป็นตวัสจัจะ ความรูด้ัง่นีเ้ป็นปัญญา ซึง่มลีกัษณะเป็นวิปัสสนา คอืรูแ้จ้งเห็นจรงิ 

ดั่งนี้เรียกว่าเป็น สัมมาสติ คือระลึกชอบ

๑๘ เมษายน ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๓๑
สรุปมรรค ๘ – สัมมาทฏิฐิ

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือ รู้เห็นในทุกข์ รู้เห็นในเหตุให้เกิดทุกข์ รู้เห็น

ในความดบัทกุข์ รูเ้ห็นในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ก�าหนดดทูกุข์ทีต่นประสบทกุข์ 

ดใูห้รูท้กุข์ทีป่ระสบนัน้ทีต่น ดวู่า เบญจขนัธ์ซึง่เกดิมา เป็นชาติ คือ ความเกดิ กต้็องแก่ 

ต้องตายเป็นธรรมดา และเมื่อมีความยึดถือในเบญจขันธ์นั้น ว่าเป็นเรา เป็นของเรา 

เมื่อเบญจขันธ์นั้นเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังกล่าว เราจึงเป็นทุกข์ไปด้วย ดูเราที่พลอยเป็น

ทุกข์ไปกับเบญจขันธ์นี้ และดูเหตุให้เกิดทุกข์ คือดูตัวตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก

ที่ใจ ว่าจิตใจที่ยังมีความดิ้นรนทะยานอยากอยู่เป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ ดูความ

สงบทกุข์ คือดจูติใจท่ีปลอดโปร่งจากความดิน้รนทะยานอยาก เพราะความดิน้รนทะยาน

อยากนั้นสงบดังเช่นในบัดนี้ เมื่อความดิ้นรนทะยานอยาก ซึ่งเป็นตัวตัณหาในจิตสงบ 

ความทกุข์ทางใจกส็งบ นีก้เ็ป็นความดบัทกุข์แม้ชัว่คราว ดคูวามดบัทุกข์ในจติแม้ชัว่คราวนี้ 

และดูตัวความรู้ความเห็นที่ท�าให้ความดิ้นรนทะยานอยากสงบ คือความดิ้นรนทะยาน

อยากสงบลงได้ ด้วยความรูค้วามเหน็อันใด กด็คูวามรูค้วามเหน็อนันัน้ นีช้ือ่ว่าดมูรรค 

ก�าหนดดูทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และมรรคที่ตนเท่าที่มีอยู่เป็นไปอยู่
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สัมมาสังกัปปะ

สัมมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ คอื ด�ารอิอกจากกาม ด�ารไิม่พยาบาทมุ่งร้ายใคร 

ด�าริไม่เบียดเบียน ก�าหนดดูความด�าริที่จิต คือ ความตรึกความตรอง หรือรวม 

เรยีกว่า ความคิดท่ีจิต ว่ามีความคิดอย่างไร เมือ่มคีวามคดิออกจากกาม คอืมคีวามคดิ 

ก�าหนดธรรม ที่ไม่ชักน�าให้เกิดความรักใคร่ ปรารถนาพอใจในเร่ืองรูป เรื่องเสียง  

เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ อันเป็นทางกาม ก็ให้รู้ว่า มีความด�าริในทางออก 

เมือ่มคีวามคดิไม่มุ่งร้าย เม่ือมีความคิดไม่เบยีดเบยีน กใ็ห้รู้ว่า มคีวามด�ารไิม่เบยีดเบยีน 

ดูความด�าริคือความตรึกตรอง หรือความคิดที่ใจให้รู้

สัมมาวาจา

สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูด

ค�าหยาบ เว้นจากพูดเหลวไหล ก�าหนดดูที่จิตของตนว่า มีความคิดที่เป็นตัววิรัติ คือ

ตัวงดเว้นดังกล่าวหรือไม่ เม่ือก�าหนดดู รู้เห็นว่ามีตัววิรัติ คือความงดเว้นที่จะพูด 

ดังกล่าว ก็ชื่อว่ามีสัมมาวาจา เจรจาชอบ ไม่ต้องพูด นิ่งอยู่นั่นเองด้วยวิรัติ ก็ชื่อว่า

เป็นสัมมาวาจาได้

สัมมากัมมันตะ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คืองดเว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจาก

ความประพฤติผิดประเพณีในทางกาม หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ ตรวจดูจิตของตน

ว่าวิรัติ คืองดเว้นท่ีจะประพฤติดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพบว่า มีวิรัติอยู่ ก็พึงทราบว่า  

เป็นสัมมากัมมันตะ การงานชอบ ไม่ต้องท�าอะไร เมื่อมีวิรัติอยู ่ดังนั้น ก็เป็น 

สัมมากัมมันตะได้
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สัมมาอาชวีะ

สมัมาอาชวีะ เล้ียงชวีติชอบ คือเว้นจากการเลีย้งชวิีตในทางทีผ่ดิ ด�าเนนิเลีย้ง

ชวีติในทางทีช่อบ ก�าหนดดูท่ีจิตว่าชีวิตคือความเป็นอยูใ่นบดันี ้เป็นอยูด้่วยปัจจยัเครือ่ง

อาศัยส�าหรับเล้ียงชีวิต อันได้มาในทางท่ีชอบหรือในทางที่ผิด เมื่อพบว่าชีวิตเป็นอยู่

ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยที่ได้มาในทางที่ชอบ ก็ชื่อว่า มีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบได้

สัมมาวายามะ

สัมมาวายามะ พยายามชอบ คอืเพยีรชอบ ได้แก่พยายามป้องกนัไม่ให้อกศุล

เกิดขึ้น พยายามละอกุศลที่เกิดแล้ว พยายามท�ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น พยายาม

ท�ากศุลทีเ่กดิขึน้แล้วให้ด�ารงอยู่และเพ่ิมเตมิให้มากขึน้ ตรวจดอูกศุลและกศุลทีจ่ติของตน 

เพราะว่าจิตน้ีเป็นเบื้องต้นของอกุศลคือบาป และกุศลคือบุญทั้งหมด และตรวจดู 

ออกไปตลอดถึงกรรม คือการงานท่ีท�า อันเนื่องจากจิต ว่าเป็นอย่างไร ถ้าพบว่า  

จติคดิจะท�าอกศุลหรอืท�าบาป กเ็พยีรพยามป้องกนัจติไม่ให้ท�า ถ้าตรวจดพูบว่า ได้เคย

ประกอบอกุศล หรือบาปมาแล้ว จิตก็ได้คิดที่ท�าบาปมาแล้ว ก็เพียรพยายามละ คือ

ไม่ท�าอีก การท�าบาปนั้น บุคคลสามารถละเว้นได้ คือสามารถท่ีจะไม่ท�าได้ คราวนี ้

ก็ตรวจดูกุศล คือความดี ความดีอันใดที่ควรท�า สามารถจะท�าได้ แต่ยังไม่ได้ท�า  

กเ็พยีรพยายามท�า ความดอีนัใดทีท่�าแล้วกเ็พยีรพยายามรกัษาความดนีัน้ไว้ และตัง้ใจ

ส่งเสริมเพื่อจะท�าความดีนั้นให้เจริญมากข้ึน ในเรื่องนี้ ต้องอบรมความพยายามคือ

ความเพยีร ความเพยีรนัน้ แปลว่าความเป็นผูก้ล้า คอืต้องมคีวามกล้าทีจ่ะละความชัว่ 

และที่จะท�าความดี ท�าไมจึงต้องกล้า ก็เพราะมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นเป็นตัวกิเลสใน

จิตของตนก็มี เป็นเหตุการณ์แวดล้อมภายนอกก็มี ที่เป็นตัวกิเลสในจิตของตนนั้น  

ก็คือตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือความดิ้นรนปรารถนาที่จะชักน�าให้เว้น

จากความด ีแต่ให้ท�าความชัว่ เหตกุารณ์แวดล้อมภายนอกนัน้ คอืบุคคลหรอืวตัถ ุหรอื
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เหตุต่าง ๆ ข้างนอก ที่เป็นเครื่องชักน�าจะให้ท�าความชั่ว จะให้เว้นความดี เมื่อเป็น 

เช่นนั้น ถ้าจิตมีความอ่อนแอ ไม่กล้าแข็ง ก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจของตนเอง  

พ่ายแพ้ต่อเหตกุารณ์แวดล้อมภายนอกดงักล่าวมาแล้ว จงึเว้นจากความดแีละท�าความ

ชั่วต่าง ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงต้องอบรมความเพียร คือความเป็นผู้กล้า หมายความว่า

ต้องมีจิตใจท่ีกล้าแข็ง พอท่ีจะเอาชนะกิเลสในใจของตนเอง ที่จะเอาชนะเหตุการณ์

แวดล้อมภายนอก และเว้นจากความชั่ว ท�าความดี ดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น ก็ให้ตรวจดู

จติใจว่า มคีวามเพยีรคอืความกล้า ทีจ่ะเอาชนะกเิลสในใจของตนเอง และทีจ่ะเอาชนะ

เหตุการณ์ภายนอกดังกล่าวหรือไม่ และที่จะเอาชนะความเกียจคร้านเฉื่อยชาหรือไม่ 

ถ้ามีจิตใจกล้าแข็ง ไม่อ่อนแอ ไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา ก็จะสามารถละความช่ัว และ

ท�าความดีได้ ความชั่วอะไร ๆ ก็สามารถจะละได้ ความดีอะไร ๆ ก็สามารถจะท�าได้ 

ถ้าจิตใจมีความเข้มแข็ง และไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา มีความขะมักเขม้นอย่างเพียงพอ 

เมือ่ตรวจดูจติใจของตนพบว่า มคีวามกล้าแขง็ มีความขะมกัเขม้นทีจ่ะละความชัว่ และ

ที่จะท�าความดี ก็พึงทราบว่า มีสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

สัมมาสติ

สัมมาสติ ระลึกชอบ ตรวจดูความระลึก ที่เป็นตัวสติในจิตของตนว่าเป็น

อย่างไร ระลึกไปในเรื่องอันใด ถ้าระลึกไปในเรื่องที่ท�าให้เกิดราคะ หรือโลภะ โทสะ 

และโมหะ ถ้าไม่ใช่สัมมาสติ ราคะ หรือโลภะ โทสะ และโมหะ หรือจะเรียกให้สั้น

เพียงสองว่า ความยินดแีละความยินร้าย เป็นเรือ่งทีส่ต ิคอืความระลกึน�าให้เกดิทัง้นัน้ 

คือจติจะต้องระลกึ คือจะต้องแล่นหวนไปจับเอาเรือ่งทีน่่ายินดีเข้ามา จงึเกดิความยินดี 

ไปจบัเอาเรือ่งทีน่่ายนิร้ายเข้ามา จงึเกดิความยนิร้าย สตจิงึเป็นตวัน�ากเิลสดงักล่าวเข้า

มาเกิดที่จิต อันนี้ไม่ใช่สัมมาสติ สัมมาสตินั้น ต้องเป็นตัวความระลึก คือจิตจะต้อง

แล่นหวนไปในเรื่องที่จะน�าให้เกิดความสงบยินดี ความสงบยินร้าย ที่จะท�าจิตให้สงบ

ให้บริสุทธิ์สะอาด คือระลึกตรวจดูกายทั้งหมดของตนเอง ดังท่ีแสดงมาโดยล�าดับใน
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หมวดกายานปัุสสนา ตรวจด ูเวทนา คือความรูสึ้กเป็นสุข เป็นทกุข์ หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ ไม่สุข ดังแสดงในหมวด เวทนานุปัสสนา ตรวจดูจิตว่า จิตเป็นอย่างไร  

ดงัแสดงในหมวดจติตานปัุสสนา ตรวจดูธรรม ดงัแสดงในหมวดธรรมานุปัสสนา ทีไ่ด้

กล่าวมาโดยล�าดับ โดยย่อ ก็คือระลึกดูกายของตน ดูเวทนาของตน ดูจิตของตน  

ดูธรรม คือเรื่องในจิตของตน ดูให้ปรากฏอยู่ในจิตว่า กายเป็นอย่างไร เวทนาเป็น

อย่างไร จิตเป็นอย่างไร เรื่องในจิตเป็นอย่างไร ให้ส่วนเหล่านี้มาเป็นตัวอารมณ์ คือ 

เป็นเรือ่งทีป่รากฏชดัอยูใ่นจติ คือ เม่ือก�าหนดดกูายส่วนใดกใ็ห้กายส่วนนัน้มาปรากฏ

เป็นอารมณ์ชัดอยู่ในจิต เวทนาให้ปรากฏชัดเป็นอารมณ์อยู่ในจิต จิตที่เป็นอย่างไร 

ก็ให้ปรากฏชดั ธรรม คอืเรือ่งในจิตกใ็ห้ปรากฏชดั นี ้ชือ่ว่า ดภูายนอก คือดใูห้ปรากฏ

โดยเป็นอารมณ์รวม ๆ คราวนีก้ก็�าหนดดใูห้ซึง้เข้าไปว่า ส่วนเหล่านี ้มีความเป็นอย่างไร 

เป็นอนัหนึง่อันเดยีวอยู ่หรอืมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างไรกจ็ะรู้สกึตามความเป็นจริง

ชดัลงไปว่า ส่วนเหล่านีไ้ม่ได้มเีป็นอนัหนึง่อนัเดยีว แต่กม็เีกดิดบัอยูเ่สมอ กายกม็เีกดิ

ดับอยู่เสมอ เวทนาก็เหมือนกัน จิตก็เหมือนกัน ธรรม คือเร่ืองในจิตก็เหมือนกัน  

ดูกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เกิดและดับอยู่ นี้ชื่อว่าดูภายใน ก็คือ ดูจนความเกิดและ

ดบัของอาการเหล่าน้ีปรากฏ เม่ือเป็นเช่นน้ี จะเกดิความยนิดียนิร้ายในอะไร เพราะว่า 

เกิดดับอยู่เสมอ ยินดียินร้ายไม่ทัน ท่ีจะมีความยินดียินร้ายในสิ่งใด ก็เพราะไม่เห็น

เกิดดับในสิ่งนั้น เห็นแต่สิ่งนั้นเกิดปรากฏอยู่เสมอไม่ดับ แต่เมื่อก�าหนดดูอยู่ จนเห็น

เกดิดบัเสมอแล้ว ยนิดียนิร้ายกไ็ม่เกดิหรอืว่าเกดิไม่ทนั ส่ิงทีจ่ะเป็นทีต่ัง้ของความยินดี

ยนิร้ายนัน้ไม่พอทีจ่ะตัง้อยูใ่ห้ยนิดียินร้าย เพราะว่าเมือ่เกดิแล้วกด็บั ความยนิดียนิร้าย

ก็ไม่มีที่ตั้งจะเกิด ต้ังอยู่ไม่ทัน ก�าหนดดูสติ คือความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร ถ้ารู้ว่า  

สติของตนก�าหนดอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน เพียงสติ

รวมเข้ามา แม้ในวาระเริ่มแรก ไม่ซัดส่ายออกไปในอารมณ์ข้างนอก รวมเข้ามาใน

ภายใน ก็ช่ือว่าเริ่มเป็นสัมมาสติ และเมื่อสตินี้มีความสมบูรณ์ว่องไวทันทีจะก�าหนด

จับความเกดิความดับกจ็ะเป็นเคร่ืองห้ามความยนิดยีนิร้ายได้ เป็นสตทิีต้ั่งมัน่ ทีส่มบูรณ์ 

ทีว่่องไว ก�าหนดดสูตขิองตน เมือ่เหน็ว่าเป็นสตท่ีิมีลกัษณะดังกล่าว กชื็อ่ว่าเป็นสมัมาสติ
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สัมมาสมาธิ

สมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบ กคื็อตัง้ใจให้เป็นสมาธเิมือ่ก�าหนดอารมณ์อันใด

ก็ก�าหนดให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันนั้น ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยสติ สตินั้น ระลึกอยู่ในกาย 

ในเวทนา ในจติ ในธรรม สมาธกิป็ระมวลให้ตัง้ม่ันแน่วแน่อยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต 

ในธรรม ถ้าสติระลึก แต่สมาธิไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ ความรู้ความเห็นต่าง ๆ ก็เกิดไม่ได้ 

หรือว่าสมาธิจะตั้งมั่นแน่วแน่ แต่สติไม่ระลึก สมาธิก็ตั้งไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีควบคู่

กันไป สติระลึกไปในเรื่องอันใด สมาธิก็ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในเรื่องอันน้ัน ตรวจดูสมาธิ 

คือความต้ังใจแน่วแน่ในจิตของตนว่าเป็นอย่างไร ถ้าจิตยังซัดส่าย ไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ 

สมาธิก็ยังไม่เกิด ต่อเมื่อตั้งจิตมั่นแน่วแน่ ควบคู่กันไปกับสติ อย่างสูงเรียกว่า ฌาน  

จึงจะเป็นสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ

สรุปมรรค ๘ ลงในไตรสกิขา

มรรคมีองค์ ๘ น้ี สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ รวมเป็น ศีล เมื่อสรุปลงให้สั้น ก็คือ ตัวปกติจิต คือ 

จิตที่เป็นปกติเรียบร้อย ประกอบด้วยวิรัติ คือความงดเว้นไม่คิดที่จะล่วงละเมิดใน 

ทางผิด ฉะนั้น ตรวจดูจิต เมื่อพบว่าจิตเป็นปกติ ก็ชื่อว่า เป็นศีล และก็เป็น 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ อยู่ในตวั ไม่ต้องก�าหนดอะไรมาก ก�าหนด

ดูว่าจิตเป็นปกติหรือไม่เท่านั้น เมื่อจิตปกติก็เป็นศีล

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ รวมเป็น สมาธิ คือตัวความสงบ  

ตั้งมั่นของจิต จึงตรวจดูจิตว่าสงบ ไม่ซัดส่าย ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่มุ่งจะตั้งใจแน่วแน่

หรือไม่ เมื่อพบว่า จิตสงบ ตั้งมั่น ก็เป็นสมาธิ ไม่ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  

ดูตัวสงบตั้งมั่นอันเดียวเท่านั้น
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สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเป็น ปัญญา คือตัวรู้ ตรวจดูจิตว่า มีตัวรู้ 

รู้ทันอาการเกิดดับดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพบว่า มีตัวรู้ที่เมื่อรู้แล้ว ก็ปลงกิเลสให้ตกไป

ได้ทันที หรือว่ารู้ก่อนที่กิเลสจะเกิดขึ้น และถ้ารู้ไม่ทัน กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทีหลัง  

แต่ว่าเมือ่รูแ้ล้ว กป็ลงกเิลสให้ตกไปจากใจได้ทนัที ตวัรู้เช่นนีเ้ป็นปัญญา ดตูวัรูอ้นัเดยีว

เท่านั้นไม่ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ

เพราะฉะนั้น เม่ือสรุปลงแล้ว ก็ก�าหนดดูจิตท่ีเป็นปกติ ก�าหนดดูจิตที่สงบ 

ตั้งมั่น ก�าหนดดูจิตที่รู้ เมื่อจะกระจายออกไป ก็กระจายออกไปเป็นองค์มรรคทั้ง ๘ 

ตามอาการตามที่กล่าวมาแล้ว

เมื่อสรุปลงดั่งนี้แล้ว ก็ก�าหนดดูว่า จิตที่เป็นปกติ กับจิตที่สงบตั้งมั่น กับจิต

ที่รู้นั้น ต้องเป็นอันเดียวกัน จิตท่ีเป็นปกติ ต้องเป็นจิตสงบตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่รู้  

จิตที่สงบตั้งมั่น ก็จะต้องเป็นจิตที่เป็นปกติ ต้องเป็นจิตที่รู้ จิตที่รู้ ก็จะต้องเป็นจิตที่

เป็นปกติและสงบตั้งมั่น ฉะนั้น จึงรวมเป็นอันเดียวกัน ดังท่ีท่านกล่าวว่า ศีลอันใด 

สมาธิก็อันนั้น ปัญญาก็อันนั้น สมาธิอันใด ศีลก็อันนั้น ปัญญาก็อันนั้น ปัญญาอันใด 

ศีลก็อันนั้น สมาธิก็อันนั้น ดังนี้จึงจะเป็น มัคคสมังคี คือความพร้อมเพรียง เป็นอัน

หนึ่งอันเดียวของมรรค

มรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงสรุปลงก็เป็นสาม และสรุปลงไปก็เป็นหนึ่ง คือ เป็นตัว 

มัคคสมังคี ดังกล่าวมาแล้ว เป็นธรรมปฏิบัติที่ทุก ๆ คน มีอยู่น้อยบ้างมากบ้าง

ควรตรวจดอูงค์มรรคทีต่น โดยตรงคอืทีจ่ติของตน ตรวจดโูดยอาการพสิดาร

ทั้ง ๘ ตรวจรวมเข้ามาก็เป็น ๓ ตรวจดูเข้าก็เป็น ๑ เมื่อคอยตรวจดูอยู่เสมอก็จะมี

ความรู้ว่า มรรคของตนนั้นเป็นอย่างไร หย่อนหรือยิ่งอย่างไร และเมื่อคอยตรวจดูให้

รู้มรรคของตน ตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้ว ก็จะท�าให้เป็นอัตตัญญู คือรู้ตน และ

สามารถที่จะอบรมมรรคของตนให้เจริญขึ้นไปโดยล�าดับ

ต่อไปนี้ ก็ขอให้ตั้งใจฟังพระสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑

บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่าน ประมวลใจก�าหนดฟังและส่งจิตให้ด�าเนินไปในกระแสธรรม

สมถะ-วปิัสสนา-อนัตตลักขณะ

จิตใจนี้เป็นสมบัติอันประเสริฐที่ทุก ๆ คนมีอยู่ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงย่ิงกว่า

สมบัติใด ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง  

และทัง้คนจนทัง้คนมี ทัง้คนมีอ�านาจวาสนาน้อย หรอืว่ามอี�านาจวาสนามาก นัน่กเ็ป็น

ความแตกต่างกันแห่งสมบัติอื่น ๆ อันเป็นเครื่องประกอบ แต่ว่าทุก ๆ คนผู้เกิดมา

ย่อมมีจิตอันเป็นสมบัติล�้าค่า เป็นของตนมาด้วยกัน และความที่เกิดมาเป็นมนุษย์  

แม้จะมภีาวะต่าง ๆ กนัดงักล่าวมาข้างต้น แต่ท่านกแ็สดงว่าเกดิมาได้ด้วยอ�านาจกศุล 

คือกุศลส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์

วปิัสสนาโดยปรยิาย
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เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าทุก ๆ คนมีกุศลเป็นต้นทุนมาด้วยกัน จึงมาเกิดเป็น

มนุษย์ด้วยกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างอื่น นั่นก็เป็นความยิ่งหย่อนของกุศล 

กับยังมีอกุศลท่ีเจือปนเข้ามา แตกต่างกันอีกสถานหนึ่ง แม้เช่นนั้น ก็ยังกล่าวได้ว่า  

มีกุศลเป็นต้นทุนมาด้วยกัน และกุศลอันเป็นต้นทุนนี้ ก็กล่าวได้ว่าเก็บอยู่ที่จิตใจนี้เอง 

ไม่ใช่ที่อื่น เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงสมควรท่ีจะได้ส�านึกในสมบัติล�้าค่าของตน  

ซึง่นับว่าเป็นลาภอย่างยิง่ทีม่อียูป่ระจ�าตวั กบัควรส�านกึในบญุกศุลอนัเป็นต้นทนุ ทีใ่ห้

มาถือก�าเนิดเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าว และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรที่จะปฏิบัติท�าจิตภาวนา 

คือการอบรมจิตใจนี้แหละให้ดีย่ิงข้ึน สั่งสมกองกุศลลงไปให้มากข้ึน ดังนี้จึงจะชื่อว่า 

ได้เป็นผู้มีปัญญาสมกับที่เป็นมนุษย์

ใจ-โลก

มนษุย์นัน้กค็อืผูท้ีม่ ีมนะ ทีเ่ราแปลกนัว่าใจ แต่ว่าตามธาตขุองมนะนัน้ กค็อื 

ความรู้ ฉะนั้น จึงแปลว่าผู้ที่มีใจสูง หรือแปลว่าผู้ที่มีความรู้สูง ดั่งนี้ก็ได้ แต่ว่าการที่

จะท�าจิตภาวนา คอืการท�าการอบรมจติใจนัน้ ก็จ�าทีจ่ะต้องศกึษาให้รูวิ้ธตีามค�าส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาก็คือค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง และตัว 

พระพทุธศาสนาน้ันก็ไม่ใช่หมายความว่า เป็นเพยีงหนงัสือทีเ่ขยีนหรอืทีพ่มิพ์ค�าส่ังสอน

ต่าง ๆ ไว้ ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าเสียงที่แสดง ค�าสั่งสอนดังเสียงเทศน์ หรือ 

เสียงที่กล่าวอบรมต่าง ๆ และก็ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าการได้ยิน คือการฟัง  

ดังที่ได้ฟัง ๆ การสั่งสอนกันอยู่เท่านั้น แต่ตัวพระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวในทาง

ปฏิบัติ ก็คือ สัจจะ ความจริง ซึ่งจะพึงเข้าถึงได้ด้วยปัญญา คือความรู้ อันสัจจะ คือ

ความจริงน้ีไม่ใช่เป็นรูปที่ตาเห็น ไม่ใช่เป็นเสียงที่หูได้ยิน ไม่ใช่เป็นกลิ่นที่จมูกได้ดม 

ไม่ใช่เป็นรสท่ีล้ินได้ล้ิม ไม่ใช่สิ่งท่ีกายถูกต้อง และก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใจคิดต่าง ๆ  

สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกระแสของโลก เพราะที่ชื่อว่าโลก ๆ นั้น เมื่อกล่าวโดยปริยาย

คอืทางอนัหนึง่ กไ็ด้แก่รปูท่ีตาเหน็ เสยีงท่ีหไูด้ยนิเป็นต้นนีแ่หละ ส่ิงเหล่าน้ีเรยีกว่าโลก 

และสิง่เหล่านีเ้องกเ็ป็นกระแสโลกทีท่กุ ๆ คนจะต้องประสบอยูท่กุวนัทกุเวลา จงึกล่าว

ได้ว่าตัง้แต่ตืน่นอนเช้าขึน้จนถึงหลบัไปใหม่ ทกุ ๆ คนกอ็ยู่กบัโลก ลมืตาขึน้กเ็ห็นโลก 

ได้ยินเสียงก็ได้ยินโลก ได้กลิ่นโลก ได้รสโลก ได้ถูกต้องโลก และได้คิดถึงโลกคือ 
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เร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าว ถ้าหากว่าไม่มสีิง่เหล่านี ้ค�าว่าโลกกห็ามีไม่ กล่าวคือ ถ้าทุก ๆ คน 

ไม่มตีาทีจ่ะเหน็อะไร ไม่มีหูท่ีจะได้ยินอะไร ตลอดจนถึงไม่มใีจท่ีจะคดิอะไร ดงันีก้ไ็ม่มโีลก 

ค�าว่าโลกก็ไม่ม ีแต่เพราะว่าทกุ ๆ คนมตีา หู เป็นต้นดงักล่าว ท่ีต่อรปูต่อเสียงเป็นต้นได้ 

จงึได้มโีลก อย่างทีเ่รยีกกนัว่าอยูใ่นโลก กอ็าศัยท่ีมีตา หู เป็นต้นนีแ่หละ จงึได้มีโลกขึน้ 

และสิ่งเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาสู่ใจ กล่าวคือเมื่อเห็นรูปอะไรทางตา ก็มาเป็นรูปารมณ์ขึ้น

ในใจ ได้ยินอะไรทางหู ก็มาเป็นสัททารมณ์ขึ้นในใจ ใจก็ยึดอารมณ์ หน่วงอารมณ์  

มรีปูเสยีงเป็นต้นดงัน้ันเข้าไว้ ตัง้แต่ตืน่นอนเช้าขึน้จนถึงหลับไปใหม่ ดังนีเ้รยีกว่ากระแสโลก 

คนเรามจิีตใจทีร่บักระแสโลกอยูด่งันีต้ลอดเวลา และในการรบักระแสโลกดงักล่าวนี ้ ยังมี

กิเลสบังเกิดข้ึนอีก กล่าวคือกระแสโลกบางอย่าง เป็นที่ตั้งของราคะ ความติดความ

ยนิด ีราคะกบั็งเกดิขึน้ กระแสโลกบางอย่างเป็นทีต่ัง้ของโทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง 

โทสะก็บังเกิดขึ้น กระแสโลกบางอย่างเป็นที่ตั้งของโมหะความหลง โมหะความหลงก็

บงัเกดิขึน้ กระแสกเิลสด่ังนีก้ไ็หลเข้ามาท่วมทับใจพร้อมกนัไปกับกระแสโลก หรอืกล่าว

อีกอย่างหนึ่งว่า กระแสอารมณ์ดังกล่าว เพราะฉะนั้น จิตใจของคนเรานี้จึงคลุกเคล้า

อยูก่บัอารมณ์คอืเร่ืองต่าง ๆ และกิเลส คอื ราคะ โทสะ โมหะ ดงักล่าวนีอ้ยู่เป็นประจ�า 

บรรดาอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ อารมณ์และกิเลสที่เป็นกองราคะคือความติดความ

ยินดีย่อมน�า และอารมณ์และกิเลสที่เป็นกองโมหะ คือความหลง ย่อมมีเป็นพื้น  

มอีารมณ์และกเิลสทีเ่ป็นกองโทสะสลบัฉากเป็นครัง้เป็นคราว เพราะฉะนัน้ จติใจของ

บุคคลจึงได้ยึดถืออยู่แน่นหนาในอารมณ์และกิเลสซึ่งเป็นกองราคะ คือความติด 

ความยินดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กามคุณ หรือ กามคุณารมณ์ ได้ยกเอาวัตถุก็

คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา พอใจทั้งหลาย

สมถกรรมฐานหรอืสมาธภิาวนา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ท�าจิตตภาวนา คือการอบรมจิต 

โดยยกจิตข้ึนจากอารมณ์และกเิลสทีม่อียูเ่ป็นพืน้เพ ขึน้สู่อารมณ์ของสมถะและวปัิสสนา 

เช่น ยกจิตขึน้สู ่อารมณ์ของสมถะ คอืลมหายใจเข้าออก หรอืพุทธานสุต ิธรรมานสุติ 

สังฆานุสติ หรือกายคตาสติ พิจารณากาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็นสิ่งปฏิกูล
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ไม่สะอาด เพือ่ให้จิตพ้นจากนวิรณ์ คอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งกัน้ไว้ทัง้หลาย ได้แก่ตวัราคะ 

โทสะ โมหะ ที่บังเกิดยุ่มย่ามอยู่ในใจ การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมถะดังนี้เรียกว่า 

สมถกรรมฐาน หรือว่า สมาธิภาวนา การท�าสมาธิให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น แต่ก็อย่าเข้าใจ

ว่าเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่ายอย่างใจหวัง เพราะว่าใจนั้นอยู่กับอารมณ์และกิเลสเสียจนชิน 

เหมือนอย่างปลาท่ีอยู่ในน�้า อารมณ์และกิเลสก็กลายเป็นอาลัย คือเป็นที่อาศัยจิตใจ

สามัญ ฉะนั้น เมื่อยกจิตใจสามัญนี้ขึ้นสู่อารมณ์ของสมถะ จิตใจนี้จึงมักจะดิ้นเพื่อจะ

กลับไปสู่อาลัย คือ กาม อันเป็นที่อยู่อาศัยปกติของตน ฉะนั้น ก็ต้องอาศัยความมี 

อาตาปะ คือความเพียรเผากเิลส สมัปชานะ ความรูใ้นตนเอง สต ิความระลึกทีก่�าหนด

แน่วแน่ และ อุเบกขา คือความท่ีคอยก�าจัดยินดียินร้าย ประคองใจให้สงบ ให้วาง  

ให้เฉย ไม่วุ่นวายอยู่เสมอ ดังนี้ก็จะค่อยได้สมถะ คือความสงบ ได้สมาธิ คือความมี

ใจตั้งมั่นแน่วแน่

วปิัสสนากรรมฐาน

ในเรือ่งของวปัิสสนากรรมฐานน้ี พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ยกจิตขึน้สู่อารมณ์

ของวปัิสสนา คอืปัญญาทีเ่หน็แจ้ง ให้ก�าหนดค้นหาสิง่ทีเ่ป็นตวัอารมณ์ของวปัิสสนาก่อน 

คือก�าหนดลงไปในสมถะหรือสมาธิ พร้อมทั้งองค์อาการของสมถะหรือสมาธินี้แหละ 

ว่านีเ่ป็นรูป นีเ่ป็นเวทนา นีเ่ป็นสญัญา นีเ่ป็นสงัขาร นีเ่ป็นวญิญาณ เรยีกว่าจดักระบวนใหม่ 

ก็ของเก่านั้นแหละ แต่ว่ามาก�าหนดลงไปให้เป็นขันธ์ ๕ มีรูป เป็นต้น เพราะว่าสิ่ง 

ทั้ง ๕ นี้ก็มีอยู่พร้อมแล้วในสมถะหรือสมาธิ พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งองค์ของสมถะ

และสมาธิ และสิ่งท่ีมีอยู ่พร้อมนี้ก็เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร  

เป็นวิญญาณนั้นเอง

รูปขันธ์ รูปน้ันก็คือรูปกายอันน้ี อันประกอบขึ้นด้วย ดิน น�้า ไฟ ลม นี้  

อันเป็นส่วนวัตถุ ในสมาธิหรือในสมถะก็มีรูปนี้เหมือนกัน และยังมีรูปที่ละเอียด 

อีกอย่างหนึ่งอาศัยอยู่ รูปดังกล่าวมาข้างต้นเรียกว่า มหาภูตรูป รูปใหญ่หมายถึงธาตุ 

ดิน น�้า ไฟ ลม ส่วน รูปละเอียด ที่อาศัยเรียกว่า อุปาทายรูป รูปอาศัยเป็นต้นว่า 

ประสาททั้ง ๕ คือจักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท  
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กายประสาท ในขณะปฏิบัตสิมาธหิรอืสมถะกต้็องใช้อปุาทายรูปนีน้ัน่แหละ เช่นว่าท�า

อานาปานสติ ก็ต้องใช้กายประสาท ประสาทกาย รับโผฏฐัพพะ คือลมที่มากระทบ 

ดังทีเ่มือ่ก�าหนดลมหายใจท่ีปลายจมูก ปลายจมกูนัน้เป็นกายประสาท ลมท่ีมากระทบ

ก็เป็นโผฏฐัพพะ จิตก็ก�าหนดอยู่ท่ีกายประสาทและโผฏฐัพพะนี้ นี่ก็เป็นอุปาทายรูป 

เพราะฉะน้ัน ตัวลมหายใจกับตัวกายท่ีลมท่ีมากระทบนั้นก็เป็นรูป น้ีเป็นรูปขันธ์  

กองรูป

เวทนาขันธ์ สุข ทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข นี้ก็เป็น เวทนาขันธ ์ 

กองเวทนา ในขณะท่ีปฏิบตัใินสมถะหรอืสมาธนิัน้ ทแีรกทกุขเวทนามาก่อน ปวดเมือ่ย

ทีน่ี ่ท่ีนัน่ จติใจเองก็เป็นทกุข์ไม่สงบ อยากจะเลกิ แต่ว่าเมือ่ได้สมาธขิึน้ ทุกข์กจ็ะหาย

ไปเป็นปีติ เป็นสุขสบาย พอสบายขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะเลิกท�าสมาธิ ชักจะติด คราวนี้

เมื่อสมาธิดียิ่งขึ้นแล้ว สุขก็จะหายไปอีก เป็นอุเบกขา คือเป็นกลาง ๆ เข้าไปเพ่งเฉย

อยู่ ไม่ปรากฏความสุข ก็ให้ก�าหนดว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา

สญัญาขนัธ์ คราวนีค้วามจ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ ในขณะทีท่�าสมาธหิรือท�าสมถะ

ใหม่ ๆ น้ัน จ�าก็ไม่ค่อยดี เพราะต้องการจะก�าหนดอยู่ในลมหายใจ ก็มักจะเผลอ  

พอเผลอจิตก็ออกไปคิดเรื่องโน้นเร่ืองนี้ คร้ันนึกขึ้นมาได้ก็น�าจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่  

แต่ว่าเมื่อสมาธิดีขึ้นแล้ว ความจ�าความก�าหนดนี้ค่อยดีขึ้น ไม่ค่อยลืม จนถึงจ�าแม่น 

ก�าหนดแน่ ไม่ซัดส่าย ก็ก�าหนดลงไปว่า นี้เป็น สัญญาขันธ์ กองสัญญา

สังขารขันธ์ คราวนี้ความปรุงคิดหรือคิดปรุงในขณะที่ก�าลังท�าสมาธิใหม่ๆนั้น

ก็ต้องการให้มาปรุงสมาธิ คือสร้างสมาธิขึ้น แต่มักจะไม่ค่อยส�าเร็จ จิตใจคอยจะออก

ไปปรุงน่ันปรุงนี่อะไรอยู่เสมอ แต่ครั้นเม่ือสมาธิดีขึ้นแล้ว จิตจะมาจับปรุงสมาธิแน่ว

แน่ขึ้น คือว่าสร้างสมาธิ ไม่ไปสร้างเรื่องอื่น แล้วก็จะสร้างอยู่เรื่องเดียวมากขึ้น ดังนี้

กใ็ห้ก�าหนดลงไปว่า นีเ่ป็น สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร สมาธดิกีค็อืว่า สงัขารขันธ์ของตน

ก�าลังสร้างสมาธิดี ปรุงสมาธิขึ้นดีแล้ว

วญิญาณขนัธ์ คราวน้ี ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ นีก่เ็หมอืนกนั ในขณะทีก่�าลงั

ท�าสมาธิใหม่ ๆ นั้น ลืมตาขึ้นก็อาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ หลับตาเสียก็ปิดไปได้ทางหนึ่ง 
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แต่หูก็ยังได้ยิน ได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้ กลิ่นอะไรมาก็ได้กลิ่น รสนั้นเมื่อไม่ได้ไปดื่มไป

กินอะไรก็ไม่ปรากฏ กายนั้นก็ยังรับร้อนรับเย็น ยิ่งใจแล้วก็ยิ่งฟุ้ง โผล่ไปคิดเรื่องนั้น

เรื่องนี้ นี่เป็นวิญญาณทั้งนั้น คือว่ารู้ทางตา รู้ทางหู รู้ทางจมูก รู้ทางลิ้น รู้ทางกาย  

รู้ทางใจ วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ต้องการจะให้รู้ทางสมาธิอย่างเดียว ก็ไม่ค่อยจะยอม 

คอืว่าอย่างจะท�าอานาปานสตดิงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว กก็�าหนดอยูท่ีก่ายและลมทีม่าต้องกาย 

ปลายจมกูนัน้กค็อืกาย ลมกค็อืโผฏฐพัพะ ก�าหนดในอายตนะคูท่ี ่๕ กายและโผฏฐพัพะ 

ก็ต้องการให้ตัววิญญาณนี้รู้อยู่ที่กายและโผฏฐัพพะเท่านั้น แต่ว่าก็ไม่ส�าเร็จ ก็ยังออก

ไปรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางใจเองบ่อย ๆ นี่ก็เป็น วิญญาณขันธ์  

กองวิญญาณทั้งนั้น จนเมื่อได้สมาธิแน่วแน่แล้ว วิญญาณก็จะลดลง ๆ วิญญาณทาง

ตาก็สงบ วิญญาณทางหูก็จะสงบ วิญญาณทางลิ้นก็สงบ วิญญาณทางจมูกก็สงบ  

ยังเหลือแต่วิญญาณทางกายและโผฏฐัพพะ คือลมที่มากระทบกาย และวิญญาณ 

ทางใจทีจั่บอยูใ่นเรือ่งเดยีวกันนัน้ นีด่งันีก็้เป็นเรือ่งของวญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณทัง้นัน้

เพราะฉะนั้น เมื่อท�าวิปัสสนานั้น ก็ให้ก�าหนดลงไปว่านี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป 

นี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา นี่เป็นสัญญาขันธ์ กองสัญญา นี่เป็นสังขารขันธ์  

กองสังขาร นี่เป็นวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

ทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ตามนัยอนัตตลักขณสูตร



ครั้งที่ ๒

อุปาทานขันธ์ – อนัตตลักขณะ

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนกล้็วนชีส้จัจะคอืความจรงิอนัเป็นตัวสจัธรรมที่

มีอยู่ในตนทั้งนั้น โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทรงแสดงธรรมส่ังสอน จ�าแนกสมมติ

ธรรมก้อนนี้ ซึ่งเรียกว่าตนตนนี้ ออกเป็นขันธ์ คือ กองทั้ง ๕ ได้แก่

รปูขันธ์ กองรูป กคื็อรูปกายอันประกอบด้วยธาตุดนิ น�า้ ไฟ ลม คมุกันอยูน่ี้

เวทนาขันธ์ กองเวทนา อันเป็นความรู้ เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกายทางใจ ซึ่งมีอยู่นี้

สญัญาขนัธ์ กองสญัญาคือความรูจ้�า จ�ารปู จ�าเสียง จ�ากลิน่ จ�ารส จ�าโผฏฐพัพะ 

สิ่งที่กายถูกต้อง และจ�าเรื่องราวทั้งหลาย มีเรื่องรูป เรื่องเสียง เป็นต้นที่ประสบพบ

ผ่านมาแล้ว อันมีอยู่นี้

สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความรู้ปรุง ปรุงคิดต่าง ๆ ถึงเรื่องรูปบ้าง เสียง

บ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะบ้าง เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นนั้น ที่ประสบพบ

ผ่านมาแล้วบ้าง

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ก็คือความรู้ที่เป็นความรู้สึกรูปทางตา รู้สึกเสียง

ทางหู รู้สึกกลิ่นทางจมูก รู้สึกรสทางลิ้น รู้สึกสิ่งที่กายถูกต้องทางกาย และรู้สึกเรื่อง

ราวที่คิดทางใจต่าง ๆ
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ขันธ์คือกองทั้ง ๕ นี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน ทรงสอนให้พิจารณา

ดเูข้ามา ให้รูจั้กว่ารปูกองอยู่ทีน่ี ่เป็นกองรูป เวทนากองอยู่ทีน่ี ่เป็นกองเวทนา สัญญา

กองอยู่ที่น่ี เป็นกองสัญญา สังขารกองอยู่ที่นี่ เป็นกองสังขาร วิญญาณกองอยู่ที่นี่ 

เป็นกองวญิญาณ สรปุลงแล้ว กคื็อว่ากองทีมี่ความรูอ้ย่างหนึง่กบักองทีไ่ม่มีความรูอ้กี

อย่างหนึ่ง

กองรูป – กองนาม

กองที่ไม่มีความรู้นั้น ก็คือ กองรูป ไม่มีความรู้ในตัวเอง เพราะว่ารูปกายอัน

น้ีประกอบขึน้ด้วยธาตดิุน น�า้ ไฟ ลม ทีป่ราศจากความรู ้แต่ว่า มีกองทีมี่ความรู้รวม

กันอยู่ก็คือ เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ นี้เป็นกองที่มีความรู้ จึงย่อเรียกกองท่ีไม่มีความรู้ว่ารูป 

กองที่มีความรู้ว่านาม และกองที่มีความรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นรู้สุข ทุกข์ รู้จ�า รู้คิดปรุง 

และรู้สึกเห็น ได้ยินเป็นต้น ก็รวมเรียกว่าเป็นจิต หรือเป็นอาการของจิต เพราะว่าจิต

นี้จะก�าหนดพิจารณาได้ ก็ที่ตัวรู้นี่เอง คือตัวรู้ที่เป็นเวทนา ที่เป็นสัญญา ที่เป็นสังขาร 

ทีเ่ป็นวญิญาณ จะพิจารณาจติ ก็พิจารณาได้ทีต่วัรูด้งักล่าว เพราะฉะนัน้ ในตนอันเป็น

สมมติธรรมก้อนนี้จึงแยกออกเป็นกองที่ไม่มีความรู้กองหนึ่ง และกองท่ีมีความรู้อีก  

๔ กอง ทั้ง ๔ กองนี้รวมเข้าให้เป็นหนึ่งก็ได้ เรียกว่ากองนาม อันเป็นอาการของจิต

นั้นเอง และกองทั้ง ๕ นี้ เรียกว่าเป็น อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์ คือกองเป็นที่ยึดถือ 

เป็นที่ยึดถืออย่างไร ก็คือ เป็นที่ยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา  

เพราะฉะน้ัน ตนที่เป็นสมมติบัญญัติ จึงตั้งอยู่ท่ีกองท้ัง ๕ นี้เอง ไม่ใช่ตั้งอยู่ท่ีไหน  

ดังที่พูดกันว่า เรา เรา ของเรา ของเรา หรืออัตตา อาตมา ตัวตนของเราก็ตั้งอยู่ที่

กองทั้ง ๕ นี้ ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่

ยึดถือ ยึดเอาไว้ ถือเอาไว้ว่า เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา เพราะในตนอันเป็นสมมติ

บัญญัติก้อนนี้ ถ้าไม่มีกองทั้ง ๕ นี้ ก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือดังนั้น
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อุปาทานขันธ์

เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัเรยีกว่า อปุาทานขนัธ์ ดงักล่าว กเ็พ่ือเป็นเครือ่งเตอืน

ใจของผูพิ้จารณาปฏบิตัว่ิา ท่ีว่าเรา ของเรา ตวัตนของเรานัน้ เป็นสกัแต่ว่าตวัอปุาทาน 

คือความยึดถือเท่านั้น หาได้มีอัตตาจริง ๆ อยู่ในกองทั้ง ๕ นี้ไม่ อัตตาที่เข้าใจกันว่า

มอียูใ่นกองท้ัง ๕ นี ้กค็อืตัวอปุาทาน ความยึดถือนัน่เอง และอัตตาทีเ่ป็นความยึดถือ

หรอืเป็นตวัอุปาทานนี ้อาจจะเลก็กไ็ด้ ใหญ่ก็ได้ ยดึถอืน้อยอตัตากน้็อย ยดึถอืไว้ใหญ่

อตัตากใ็หญ่ แม้ของเรากเ็ช่นเดยีวกนั กเ็ป็นความยดึถือ ยดึถอืไว้น้อยของเรากม็น้ีอย 

ยึดถือไว้มากของเราก็มีมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในขณะเมื่อเป็นเด็กเล็กยังไม่เดียงสา 

ก็ดูเหมือนไม่มีความยึดถืออะไร เพราะยังไม่รู้อะไร แต่ท่านว่าความยึดถือท่ีเป็นตัว

อนสุยัมอียู ่เป็นแต่เพยีงว่าเม่ือร่างกายยงัอ่อนทีเ่รียกว่ายงัไม่เดียงสา ความยดึถอืทีต่วั

อนุสัยนั้น ยังไม่แสดงตัวออกมา เพราะว่าความยึดถือที่เป็นอนุสัยนั้นจะแสดงตัวออก

มาได้ก็ต้องอาศัยความรู้ตั้งต้นแต่กองที่มีความรู้ทั้ง ๔ กองดังกล่าว ในขณะที่เป็นเด็ก

ยังไม่เดียงสานั้น กองเวทนาก็มี เพราะว่าเด็กก็ยังรู้สึกเจ็บที่เป็นตัวทุกข์ และรู้สึกสุข 

ดังเมื่อท�าให้เด็กทุกข์เด็กก็ร้อง ท�าให้เด็กสุขเด็กก็สงบ เด็กมีตัวรู้ที่เป็นตัวเวทนา  

แต่ว่าตวัรูที้เ่ป็นสญัญา ตวัรูท้ีเ่ป็นสงัขารคอืคดิปรงุ ยังไม่แขง็แรง ส่วนตวัรูท่ี้เป็นวิญญาณ 

รู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงนั้นก็มีอยู่ เพราะเด็กก็มองเห็น เด็กก็ได้ยิน นั่นคือตัวรู้ที่เป็น

วิญญาณ ตกว่ามีตัวรู้ที่เป็นวิญญาณ มีตัวรู้ที่เป็นเวทนา แต่ว่าตัวรู้ที่เป็นสัญญากับตัว

รู้ที่เป็นสังขาร รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น ยังอ่อนยังไม่แข็งแรง อุปาทานที่เป็นอนุสัย  

กยั็งไม่โผล่ออกมาเตม็ท่ี แต่ว่าเม่ือกองท่ีมีความรูอ้นัเป็นตวัสัญญา ตวัสังขารแขง็แรงขึน้ 

คือรู้เดียงสาขึ้น อุปาทานก็เริ่มขยายตัวออกตามความรู้ เช่นว่า เมื่อรู้จ�าได้ว่าเป็นชาย

เป็นหญิง เป็นลูกของคนนั้นคนน้ี ตระกูลนั้นตระกูลนี้ มีส่ิงนั้นส่ิงนี้ ตัวเราก็เข้ามา  

ว่าตัวเราเป็นชาย ตัวเราเป็นหญิง ตัวเราเป็นลูกคนนั้นคนนี้ มีฐานะอย่างน้ันอย่างนี ้

ตวัเราชือ่นีน้ามสกลุนี ้สิง่นี้ๆ เป็นของเรา นีก่ค็อืว่าตวัรูท้ีเ่ป็นสญัญากบัสงัขารนัน่เองจ�า

ได้เป็นสัญญา คิดปรุงหรือปรุงคิดก็เป็นสังขารแก่กล้าขึ้น อุปาทานความยึดถือก็เข้า
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มาสร้างตัวเราของเราขึ้น และเมื่อตัวเราดังกล่าว เป็นนั่น เป็นนี่ อย่างไร ก็ยึดถือไว ้

อย่างนัน้ ของเรามเีท่าไรกย็ดึถอืไว้เท่านัน้ ตวัเราของเราจงึโตออกไปเท่าไรกไ็ด้ สดุแต่

ว่าจะด�ารงอยู่ในฐานะเช่นไรและจะมีอะไรเท่าไร อุปาทานความยึดถือก็ขยายออกไป

เท่าน้ัน ตามท่ีกล่าวมานีก้เ็ป็นการชีใ้ห้เหน็ว่า ตัวเราของเราดงักล่าวเป็นอปุาทานทัง้นัน้

อุปาทานอาศัยขันธ์ ๕ บังเกดิขึ้น

อุปาทาน ทีบ่งัเกดิขึน้กอ็าศยัขนัธ์ ๕ นีแ่หละ โดยเฉพาะกอ็าศัยขันธ์ทีมี่ความรู ้

ถ้าหากว่าขันธ์ท่ีมีความรู้สิ้นไป เส่ือมไป ตัวเราของเราที่เป็นอุปาทานนี้ก็ส้ินไป  

เสื่อมไปด้วย แต่ว่าไม่หมด ยังเก็บอยู่เป็นอนุสัย ดังเช่น ตัวเรา ของเราดังกล่าว  

ย่อมด�ารงอยู่ในขณะที่ขันธ์ที่มีความรู้ยังมีอยู่เป็นปกติ ยกขึ้นเป็นตัวอย่างอันเป็นข้อ

ส�าคัญก็คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รู้จ�ากับรู้คิดปรุงหรือปรุงคิด ถ้ากองรู้จ�านี้เสื่อม 

คอืลมืไปด้วยเหตใุดเหตหุนึง่แล้ว ตวัเรา ของเราทัง้หมดกถู็กลมืไปด้วย หรอืว่าสังขาร

กองรู้คิด คิดปรุงหรือปรุงคิด ต้องเสียไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ท�าให้คิดอะไรไม่ได้  

ตวัเราของเรากพ็ลอยสะดดุหยดุลงไปด้วย ไม่มทีีจ่ะคดิถงึตวัเราของเรา ตกว่าเมือ่ไม่มี

สญัญาสงัขารกลื็มตวัเราของเราหมด ไม่คดิถงึตวัเราของเราท้ังสิน้ เช่นเดยีวกบัในเวลา

ทีน่อนหลบั เมือ่หลบัลงไปแล้วกไ็มม่คีวามรู้สกึอะไร ในเรือ่งของตวัเราของเราทัง้หมด 

ใครจะเป็นอะไรอย่างไรกไ็ม่มีความรูท้ั้งหมด แต่แม้เช่นนี ้ตวัอปุาทานทีเ่ป็นอนสัุยกย็งัอยู่ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเข้ามาดูให้มีความรู้โดยประการฉะนี้ แล้วตรัสสอน

ให้พิจารณาว่าโดยท่ีแท้ ตวัเรา ตวัเราของเราทีต่ัง้อยูบ่นกองขนัธ์ ๕ นี ้ทัง้นัน้ เป็นการ

ที่ตั้งอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ โมหะคือความหลงโดยแท้ เพราะว่ากองทั้ง ๕ นี้เป็น 

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตนดังท่ียึดถือไว้ด้วย เหตุท่ีต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ คือต้องถูก

เบียนเบียน โดยมีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้น มีมรณะความตายเป็นที่สุด ในระหว่าง

ความเกิดถึงความตายก็ต้องถูกความแก่ความเจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ดังนี้เป็น
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ธรรมดา จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาหาได้ไม่ ไปคิดบังคับขึ้นเมื่อใด ก็เป็นทุกข์

ขึ้นเมื่อนั้น ปล่อยเม่ือใด ก็พ้นทุกข์เม่ือน้ัน ในอนัตตลักขณะสูตร ครั้นทรงแสดงว่า 

ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตาแล้ว ก็ได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวัคคีย์เป็นข้อ ๆ ไป โดยตรัส 

ชีใ้ห้เหน็ว่า แต่ละข้อเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง ทกุขะ เป็นทกุข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป จึงไม่ควรที่จะยึดถือด้วยอุปาทาน ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา


